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 شكر وتقدير
وحده على أنعامه وتفضله ثم الصالة على خير البرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد هلل

  ..وسلم 
 وعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي,أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جامعة ام القرى 

خديجةة سةعيد : دة الدكتورة وأتقدم بالشكر إلى كل من عميدة كلية الفنون والتصميم الداخلي سعا
/ لعليةةا السةةابقة الةةدكتورةووكيلةةة الدراسةةات ا ,سةةميرة العبةةدلي: ووكيلتهةةا الةةدكتورة ,الغامةةد  مسةةفر نةةادر
 ., ووكيلة الدراسات العليا سعادة الدكتورة منى اليماني  منى موسى

منةى : الةدكتورة  ( تصةميم ازييةا  ) والنسةي  كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيسة قسم المالبة  
لى جميع أعضا  هيئة التةدري  مةن دكتةورات ومحاضةرات ومعيةدات  حجي التي كانت مثااًل رائعًا , وا 

والةةدتي الغاليةةة أاةةال اهلل هةةي عمرهةةا وان يجييهةةا عنةةي خيةةر  وأتقةةدم بخةةالص الشةةكر والتقةةدير إلةةى .
 .الجيا 
, صالحة,هناد , مرهت,ال من, ,كما وأتقدم بخالص شكر  وتقدير  زخواتي الغاليات هادية 
 .هجيآهم اهلل خير الجيا , حمية,هواي

التةةي راهقتنةةي ايلةةة مسةةيرتي التحضةةيرية ولةةم تبخةةل علةةي , هيةةام: واخةةص بالشةةكر أختةةي الغاليةةة
 .واعتذر ليوجها وأافالها عن تقصيرها معهم,بوقتها وجهدها هجياها اهلل عني خير الجيا 
خالةةد محمةةد : هكةةل الشةةكر والتقةةدير ل سةةتاذ: تلةةدهم أمةةيكمةةا وأتقةةدم بالشةةكر والتقةةدير  خةةوان لةةم 

 .عبداهلل هيصل عيدان هجيآهم اهلل عني خير الجيا : وازستاذ, عال  حامد قرنفلة: وازستاذ,العتيبي
 : شموعا أنارت اريقي صديقاتي الفاضالت ازستاذة اوكل الشكر والتقدير لمن كانو 

احةةةةةةالم , هاديةةةةةةة,اهنةةةةةةان قاضةةةةةةي,  الجةةةةةةابر نجةةةةةةال, وال ,صةةةةةةبرية, نةةةةةةدى,شةةةةةةرو ,ايةةةةةةات,داليةةةةةةا) 
شهيرة واخص بالشكر والعرهان لمن كانوا معي قلبا ويدا ,وسام, هاامة, سامية,حنان هرج,نورة,النامي
 .هجيآهم اهلل عني خير الجيا , اال  حبحب, نوف, اهتكار: ازستاذة

ايمةان : والةدكتورة,  سةويان جعفةر هكانةت نعةم االم النصةو : كما واتقدم بالشكر والتقةدير للةدكتورة
 حسن المنتصر اليماني هجياهم اهلل عني خير الجيا 

 :وكل الشكر والتقدير
ُسةةهيلة حسةةن المنتصةةر / قةةدوتي عميةةدة كليةةة الفنةةون والتصةةميم الةةداخلي سةةابقًا سةةعادة الةةدكتورة ل 

هلهةةا  ..صةةاحبة التميةةي والعاةةا  علةةى مةةا بذلتةةه مةةن جهةةد , جعلةةه اهلل هةةي ميةةيان حسةةناتها . اليمةةاني 
هةةي مسةةيرة  المتميةةيمنةةي خةةالص الشةةكر والتقةةدير بكلمةةات صةةاتتها أنةةاملي تقةةديرًا واحترامةةًا لعاائهةةا 

لالرتقةةا  بعلمةةي البحثةةي إلةةى .. لةةه تةة ثير كبيةةر هةةي تحفيةةي  بالهمةةة والنشةةاا  علمةةي لمةةا كةةانالبحةةث ال
منهةا عرهةت أن هضا ات ا بداع والتميي , همنها تعلمت كيف يكون التفاني وا خالص هي العمةل و 



للنجا  قيمة ومعنى , ومعها آمنت أنه ال مستحيل هي سبيل النجا  والرقي , هعبارات الشكر تعجةي 
عن التعبير عما يجيش هي النف  , من مشاعر والتقدير والعرهان لما بذلته أسةتاذتي ُسةهيلة اليمةاني 

 .من عاا  حتى خرج هذا البحث إلى حيي الوجود 
 . كل من ساندني  تمام مسيرتي التعليميةالشكر والتقدير ل وكل 
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 خطة البحث:ولاأل الفصل 
 

 مقدمةال
يعتبر مجال تصميم المالب  والمنسوجات من المجاالت الهامة لي  هي كليات االقتصاد 

, نوعية وهي كل المجاالت هي العالمالمنيلي هحسب بل هي كليات الفنون والتربية الفنية والتربية ال
لتعدد مراحله ههو يرتبا  هي مجال المالب  والمنسوجات نشاا ابتكار  وجمالي معقدالتصميم  ويعد

 .(  1:م2000,هاشم )   با نسان والمجتمع
نماذج حية يقع على عات  المبتكرين هي عالمنا اليوم عب  تاوير المجتمع وتقديم و 
ننا هي حاجة إلى ازهلإلبداع  تاوير أو تقدم  عملية أسا  ز راد المتبكرين الذين يعتبرون بح  وا 

وسوف ي تي اليوم الذ  , بتكارحضارة هي نتاج لعمليات ا بداع واالبل إن ال, هي عالمنا المعاصر
 ايجني هيه ا نسان ثمار هذا التاوير الرائد الذ  يتم اآلن هي مختلف المجاالت التي يعمل هيه

ههي القوى المحركة للحياة , وال يمكن إهمال قيمة العقول المبتكرة , االبتكار عمله ازصيل البنا  
 .( 2002:3, بدين عا) ا نسانية

وقد يبني ا نسان ويبتكر قبل أن يفكر هي ازس  التي صمم عليها هذا البنا  أو هذا االبتكار 
, وعندما تنجح محاوالته يبدأ البعض مالحظة واكتشاف ازس  التي أدت إلى نجا  هذه ازعمال 

ان تقدم البشرية منذ ك ثم تستخدم هذه ازس  المكتشفة هيما بعد لتصميم وبنا  أعمال أهضل وهكذا
  .( 1997:12, كوجك ) ن قديم اليما

وتوضع التصميمات من واقع حقيقي يتسم باالبتكارية ليخدم أتراض المجتمع الذ  يصمم من 
حساسهم عند , أجله  ويمكن القول ب ن تصميم ازييا  يجمع بين الفن الذ  يعك  شعور النا  وا 

هذا التصميم كالنظريات  يه المستخدمةس  العلمية استقبالهم لشكل التصميم وكذلك يمثل از
وبهذا نرى أن تصميم ازييا   ,وكل جديد يارأ عليه, وتاريخ تاور ازييا  وعلم النسي الهندسية 

 .(1995:13 , يلا) نجح هي تقديم الفن هي إاار علمي 
علمية وعلى هتصميم ازييا  لي  عماًل عشوائيًا بل هو هن تابيقي قائم على أس  ونظريات 

المصمم أن يلم بما هو أكثر من رسم التصميم وأن يعرف كيف تعد وتصنع المالب  لتكون صالحة 
وأن يصمم ما هو جديد مترجمًا ذلك هي صورة خاوا وألوان وأقمشة حديثة تالئم الوقت  لالستخدام

  .( 1998:20, باويير )  الذ  سيقدم هيه تصميماته
ما يدور حوله من متغيرات وتاورات يتسع ناا  أبعادها يوما والمصمم بهذه الكيفية يعايش 

 بعد يوم حيث يشغل نفسه باالاالع على كل ما هو جديد لمحاولة تاويره وتحديث ما يبدعه 
  .( 1995:26, العتباني )  ليواكب التقدم العلمي وجميع مجاالت الحياة ازخرى



مم لكل جديد يبدأ بمحاولة توظيف إن اكتشاف المص(  2:م2003) كما تذكر عبد الهاد  
الخامات المستحدثة الناتجة من التاور التكنولوجي هي المجاالت المختلفة برؤية مبتكرة من 

 يجاد , مالوبة التي يرتبها بالشكل الجيدالليعاي المؤثرات , المصمم وتصوراته المستقبلية 
وكل ذلك ليجمع بين الوظيفة والجمال  ,تا  له هرصة التفكير هيما من قبلمصادر إيحائية ربما ال ت

 .والوصول بالمالب  إلى أعلى قمة هي عالم الموضة وازييا  
بما  لذلك هالتصميم هي عصرنا الحالي نظام إنساني يخدم المجتمع ويلبي له حاجاته ورتباته 

 الفنية لحياتنا المعاصرةورات العصر الحديث وهو أحد ازس  مع تا يتال م
 .(م2005:5, شوقي)                                                                     

ب س  وقواعد علمية خاصة بعملية  اً مرتبا هنياً  ه صبح هو ذلك المبتكر الذ  يصنع هكراً 
بإضاهة الكلف  التنفيذ مع إدخال هن اليينة الذ  يقوم برهع قيمة تلك العناصر ويكسبها رونقا وجماالً 

وهذا ازخير يضفي على التصميم جمااًل , الخيوا والكروشيه وهن, والتاريي, المتعددة ب نواعها
بداعًا إذا تم دمجه مع    .( 8:م2002, حسين) ازساليب الفنية المختلفة وا 

المفارش كثير من ازشيا  القائمة بذاتها مثل هي تنفيذ  هوقد استخدمت المرأة هن الكروشي
الشيالن والبونشو , ب  السيدات وازافال والرجالمال, ازتاية, الستائر, ب نواعها كبيرها وصغيرها

المنيل حقائب السو  ديكورات , حقائب اليد, وأحذية المنيل والقبعات والاواقيالجوارب , والملفعات
كما تمكنت من استخدام الكروشية ليخرهة ازعمال المصنوعة من التريكو أو ازنسجة , بشكل واسع
 أو إضاهات ب   ار  أخرى هتعاي للعمل مييداً , و تركيبات منثورةهيئة شرائا وسا أالعادية هي 

 .( 12:م1986, تيث) من الحسن والجمال والثرا  
من الفنون اليدوية السهلة والممتعة التي تحظى بحب خاص لدى النا   لذلك هإن الكروشيه

بري يهتح الكثير من ازبواب التي حيث , بالقدرة على االستمرارية مع مرور اليمن يتمتعههو هن 
بتكار والتاوير والسيما هي على اال وقدرتهن, نذوقهالسيدات العامالت هي مجال الكروشيه هيها 

  .( 16:م2005, الغامد   ) الخاصة تاريي مالبسهن
زعمال وازعبا  لتجهيي تصميماته وبناً  عليه أصبح المصمم يحمل على عاتقه الكثير من ا

تالبات المجتمع وخاصة المرأة التي ت مل وتتالع إلى كل ما هو جديد بما يواكب تاورات ومواهاة م
)  ها عن تيرهاالعصر الحديث وخصوصًا إذا كانت تحمل اابعًا وقيم جمالية وتشكيلية تميي 

 .(  17:م2002, عابدين 
التها ك سا  هي تصميم ازييا  ومكم همن هذا المنال  اتضحت أهمية إدخال هن الكروشي

بإيجاد حلول متنوعة ومبتكرة تثر  هذا المجال ومن هنا وجدت أهمية دراسة موضوع مشكلة البحث 
 .تصميم أييا  ومكمالت مبتكرة باستخدام هن الكروشية 



 :مشكلة البحث 
الذ  يقل المعقوهة ومن أروع هنون ا برة اليدوية من أقدم الحرف اليدوية  هيعتبر هن الكروشي

تائر وتيرها من ازتراض هي عمل المفارش والس حيث ظهر بكثاهة, المالب استخدامه على 
ههذا الفن الرائع لم يستخدم بشكل أساسي هي ازييا  على الرتم من بد  عودته كمكمل , المنيلية

ولم يحظ بشكل كاف لالهتمام به وخاصة مع , هي ازييا  هي العصر الحاليثابت وتير ثابت 
 .مجال تصميم ازييا  التاور الذ  نشهده هي 

هذا الفن هي مجال تصميم ازييا  ومكمالته ب ساليب وار  أهمية إبراي هذا البحث  ويحاول
ة  يجاد حلول ومداخل متنوعة تثر  تصميم ثديحمبتكرة ودمجه مع ازساليب الفنية المختلفة بار  

  .ازييا  
 :أهمية البحث 

 .االبتكار ينمي يا  ب سلوب هني جديد هي إثرا  مجال تصميم ازي  هيساهم الكروشي .1

إثرا  الجانب التابيقي لمقررات نخصص المالب  والنسي  عمومًا بكليات التربية لالقتصاد  .2
 .المنيلي وتنمية الجوانب االبتكارية للاالبات 

 .ل سر المنتجة من خالل االستفادة من نتائ  البحث آها  جديدة المساهمة هي هتح  .6

  :أهداف البحث 
 . ههار الت ثيرات الجمالية المختلفة لتقنيات هن الكروشيظإ .1

 .استحداث أساليب تابيقية مبتكرة لفن الكروشية من خالل التجريب  .2

ودمجه مع ازساليب الفنية المختلفة  ثرا  تصميم ازييا  ومكمالته  هالكروشيإبراي هن  .6
 . خراجه بصورة هنية مبتكرة 

 :فروض البحث 
ت عن اري  دم  تقنيات هن رات جمالية مبتكرة ل ييا  والمكمالإمكانية إعاا  ت ثي .1

 .مع ازساليب الفنية المختلفة  الكروشية

 .من خالل التجريب هالكروشياليب تابيقية مبتكرة لفن استحداث أسيمكن  .2

 .ن خالل تصميم ازييا  ومكمالتها إبراي هن الكروشية ميمكن  .6
 
 
 
 
 



 :مصطلحات البحث 

 : Fashion Design تصميم األزياء-1
ر اللغة الفنية التي تشكلها عناصر التصميم هي تكوين موحد كالخا والشكل واللون والنسي  وتعتب

, تكامل والتواين وا يقاع والنسبةوتت ثر ب س  التصميم السيارة وال, هذه المتغيرات أساسًا لتعبيرها
 .عيش هيهةمع الذ  تجتةيشعر بالتناس  ويرتبا بالم  ي لكي تحصل هي النهاية على 

  .( 19:م2001, أحمد )  
مساحته اللونية هي خاواه و , لجديد المبتكروهناك من يعرف تصميم ازييا  ب نه ذلك الكيان ا

التي يحاول بها مصمم ازييا  أن يترجم عناصر التكوين المستحدث والمعايشة , وخاماته المتنوعة
 ( Weeb@Rasalyn,1987;22)  .لظروف الواقع بصورة تشكيلية

  : Accessoriesالمكمالت   -0 
ن كانت هي هي حد ذاتها  هي إضاهات أو قاع تصاحب الملب  الرئيسي وتؤد  إلى ازناقة وا 

 .(  60:م1999خليل )  ية وليست أساسيةثانو 
الكماليات التي تضاف لتحسين وتجميل : ب نها ( ت , د ) لافي وعبد رب النبي  تعرههاكما 

أ  أنها ازشيا  الثانوية التي , توالكراهتاازحيمة والحلي وازحذية والقفايات : مل المظهر ههي تش
قد ترتد  مع الثياب أو يتخلى عن جي  منها وعادة ال يمكن االستغنا  عنها زنها تكمل المظهر 

 .الكلي 
 : The Operation Of Creativityالعمليات االبتكارية   -4

عند  والفكر تمثل التميي الفعلي : لية االبتكارية ب نها العم(  26:م1999) عرف عيام 
كما أن نتيجتها ال يمكن التكهن بها قبل الخوض , نهايتها اية هذه العملية عندا نسان وتختلف ب

هيها وتحمل ارايه ونماةه  هيها حيث أنها عملية هردية تعك  كل مقومات الشخص الذ  يمر
 . المميي

عبارة عن خا السير الذ  يتبعه : إن العملية االبتكارية (  66:م1985) ويذكر البسيوني 
حساسه ليصل إلى أهداهه   .الفنان هي استخدامه للخامات وازدوات مع أهكاره وا 

 : Artفن   -3
إذ يشير إلى أنواع كثيرة من مظاهر النشاا ا بداعي , الفن مصالح يحمل مدلواًل واسعاً 
الفنون التشكيلية " نوع من هذه ازنواع هي مصالح خاص  واتساع هذه المدلول دعا إلى حصر كل

  .ر  بهذا الفناةمتوترجع هذه المصالحات إلى نوع الحاسة التي " الفنون التعبيرية " 
 .(25:م1996, مصافى )                                                                



 : Crochet  الكروشية -5
وهي كلمة هرنسية , كة بإبرة معقوهة أولها رأ  منحنيازشغال اليدوية المحبو هو نوع من أنواع 

نسبة إلى ازداة  هلكروشيأو الشابك أو العال  وسميت با, ازصل ومعناها باللغة العربية الالقا 
  .( 32:م2005,الغامد   )المستخدمة هيها 

ويستخدم هي تنفيذ المالب  ,  المعقوهةهو حياكة با برة ( :  82:م1996) ويعرهه البعلبكي 
, ات الجداريةوالمعلق, وعمل المفارش, ونحوها , والحلي, الحقائب وازحيمة: مثل ومكمالتها 
 . (الدانتيل )وشرائا 

ذات خااف  ةعلى إبر  االكروشية من الفنون الجميلة الذ  يعتمد تنفيذهالقول ب ن هن  ويمكن
ية مخرمة تختلف أشكالها تبعًا للاريقة المتبعة هي ذات أشكال يخره من جهة واحدة وينت  قاعاً 

 .التنفيذ ونوعية الخيوا المستخدمة وسمكها 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاني
 الدراسات واألبحاث السابقة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الدراسات السابقة الفصل الثاني 
 

 : دراسات مرتبطة بتصميم األزياء:  أوالً 

دور تصميم األزياء في ) بعنوان (  م 0221) ياء إبراهيم أحمد لم, تاحدراسة عبد الف -1
 .االرتقاء بمستوى اختيار طالبات الجامعة لمالبسهن 

يهدف البحث إلى تحسين مستوى اختيار االبات الجامعة لمالبسهن والتغلب على العيوب 
لقا  الضو  على أهمية مادة تصميم ازييا  با ضا هة إلى الدعوة إلى الجسمية من خالل المالب  وا 

 .ةتعميم تدري  مادة تصميم ازييا  على الاالبات هي المراحل التعليمية المختلف
, وكان يحتو  على عبارات أواه  أو ال أواه , وقد تم عمل استبيان خاص بالعيوب الجسمية

ج وتختار الاالبات ا جابة ثم تم تدري  منه  تصميم ازييا  وشر  العيوب الجسمية وار  عال
كل عيب وما يداريه وما يناسبه من مالب  وما هي المالب  التي ال تناسبه ثم تم توييع نف  

ولوحظ وجود هرو  ذات داللة إحصائية للنتائ  قبل شر  , االستبيان مرة أخرى على الاالبات
 .المادة العلمية وبعدها 

ستوى اختيار االبات أهمية مادة تصميم ازييا  هي االرتقا  بمت ننائ  هذه الدراسةوأكد
 .الجامعة لمالبسهن  خفا  العيوب الجسمية 

 

تصميم األزياء باستخدام : " بعنوان ( م 0223) دالل عبد اهلل الحارثي , دراسة الشريف -0
 " .اإلمكانات التشكيلية لتوليف الخامات 

اح ازقمشة تهدف الدراسة إلى التشكيل اليدو  بالخامات المتوهرة هي البيئة المحلية على س
, مبتكرة ملبسيهومن ثم استخدامها هي تصميمات , ت ثيرات ومالم  ساحية تير م لوهة عاائها 

مستفيدة من االتجاهات المعاصرة هي الفن لتاور مفهوم تصميم ازييا  بار  مداخل تجريبية 
نتاج أييا  مبتكرة   .للتوليف بالخامات النسجية وتير النسجية وا 

سوا  هي الشكل والخامة ب ساليب , إمكانية ار  مداخل للتجريب الى الدارسةتوصلت  وقد
ويؤكد , بما يثر  الرؤية الفنية ل ييا  ,صاالت مع المجاالت الفنية ازخرىمتعددة تفتح قنوات لالت

 .أصالتها وتفردها الفني بصورة مستحدثة ومعاصرة 
 
 

     نظريات في أسس : " بعنوان ( م 1121)  هرسالة دكتورا,  فلاير, عم دراسة عبد المن -4
 " .التصميم واإلفادة منها في إنتاج تصميمات معاصرة 



نظرياته دعامة من دعامات الفنون المعاصرة على )لدراسة إلى اعتبار أس  التصميم تهدف ا
كما تهدف هذه  (ما أدخله العلم الحديث من نظريات هي الفن دراسة وتحليل علمي زهم مدارسها

إلى ابتكار تصميمات صالحة لمختلف ا تراض مع استخدام الخامات التقليدية والبيئية هي الدراسة 
 .ات جديدة على أس  تصميمية معاصرة ابتكار تصميم

, ية زس  التصميم أساسها االبتكارتكمن أهمية هذا البحث هي أنه يقوم على تجارب تعليم
مالم  الساو  وتوصلت ض التعرف على ر بغهيقوم الاالب هيها بعمل التجارب بخامات متنوعة 

أن أس  التصميم ضرورة من ضرورات الفن وتعليمه ال يمكن أن يبدع الفنان إال إذا  الدارسة إلى
أن التجريب على الخامات ضرورة الكتساب الخبرة وتنمية هرت لديه حرية ا بداع واالختيار و تو 

 .ا دراك الحسي 
ى االبتكار ولي  التقليد وأن نظريات أس  التصميم أن نظريات أس  التصميم قائمة علكما 

 .يجب أن تقوم على دراسة اللون والشكل معًا 
 

 :االبتكار  دراسات مرتبطة ب :ثانيًا 
أساليب : " بعنوان ( م 0221) أسماء عبد اهلل , سناء معروف والحسن, دراسة بخاري -1

 " .يف التجديد واالبتكار في مالبس األطفال باستخدام فن التول
هدف هذا البحث إلى توظيف هن التوليف هي تييين مالب  ازافال باستخدام الخامات 

ووضع الحلول المناسبة لمالب  ازافال المهملة أو رخيصة الثمن والرهع من قيمتها , المناسبة
ثرا ها بالتصميمات اليخرهية المناسبة باستخدام هن التوليف   .وا 

واستبيان عن استخدام أساليب هن , ة البيانات الشخصية للعينةواشتملت أدوات الدراسة استمار 
عالقة  وقد أوضحت النتائ  أنه ال توجد, التوليف هي مالب  ازافال من الناحية النفعية والجمالية

, ذات داللة إحصائية بين أساليب معالجة القاعة الملبسية وبين كل من عدد ازافال لدى ازم
 .ومستوى الدخل الشهر  ل سرة , والتخصص الجامعيوالمستوى التعليمي ل م 

صال  المالب   كما أثبتت أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين صعوبات معالجة وا 
 .وبين الخبرة هي تنفيذ وتييين المالب  

 

مداخل تجربيه إلثراء مجاال إلشغال : " بعنوان ( م 1111) محمود حامد , دراسة صالح -0
 " .ء االتجاهات الحديثة الفنية في ضو 

, تبارها أحد محاور ا بداع الهامةباع, ة مفهوم ازشغال الفنية وتعريفهاتناولت هذه الدراس
 نانين ة ثر الفةدى تةوم, خاماتةر كما تناولت تقدم صناعة الومفهومها هي ضو  الفن المعاص



جريب على الشكل والخامة من وتناول الت, التي وهرتها لهم تكنولوجيا العصربالخامات وازدوات 
تقدر ما هو سلوك يساعد على نحو , هي الفن لي  مجرد تشكيل هني جديدحيث أن التجريب 

 .التفكير وازدا  ا بداعي 
 

 بقايا الخامات وصياغتها ابتكارياً : " بعنوان ( م 1122) محمد لبيب محمد , سة ندادرا -4
 " .ة اإلعدادية واإلفادة منها في التربية الفنية في المرحل

وقد اهتمت هذه الدراسة ببقايا الخامات والخصائص المميية لها وكيفية االستفادة منها هي 
ة على العمل الفني وركيت الدراس, لفنية للمرحلة ا عداديةالجانب الفني التشكيلي هي مادة التربية ا

ها للحصول على الموائمة بين وازساليب التقنية المرتباة ببقايا الخامات وكيفية, وأسسه وعناصره
االستفادة من بقايا الخامات التي ال تستغل وكيف يمكن أن تتحول إلى تكوين هني متكامل مع 

أالبتكار  أن ينظر إلى هذه البقايا ثم  لتركيبات هنية ذات قيمة جمالية ونفعية ويستايع العق
لتي يمكن االستعانة بها هي تشكيلها هي أعمال هنية جمالية والتعرف على الخاوات العملية ا

 .صياتة وتشكيل بقايا الخامات 
 

 :دراسات مرتبطة بالكروشيه : ثالثًا 
برنامج مقترح : "  بعنوان( م 0221) نجده إبراهيم , منى موسى وماضي, دراسة غالب -1

كلية التربية النوعية واستغاللها في عمل  –لبعض مهارات الكروشية لطالبات  لتنمية التفكير
 " .روع صغير مش

تهدف هذه الدراسة إلى تنمية التفكير االبتكار  لدى االبات كلية التربية النوعية وذلك عن 
 الكروشيةاري  استغالل المهارات التي تتعلمها الاالبة هي عمل مشروع صغير يعتمد على مهارة 

 :قد تم من خالل 
ة المشروع الصغيرة و ناحي تابي  استبيان لتحديد معارف ومهارات واتجاهات الاالبة .1

 عن اري  الخرائا وقد أوضحت نتائ  االستبيان أن معةلومات الةاالبات الكروشية

هلم تكن  الكروشيةكانت جيدة عن المشروعات الصغيرة وتفضل أكثرهن عمل مشروع أما  
 .لديهن هكرة عن استخدام الخرائا 

ت الاالبات هي مجال تصميم وتابي  برنام  تدريبي لتنمية معارف ومهارات واتجاها .2
وكانت النتائ   له وعمل دراسة جدوىالكروشية واستغالل هذه المهارة هي عمل مشروع صغير 

التباين لقيا  المعارف ل المهارات من خالل قيا  تحلي على هعالية البرنام  هي تعلم يدل: 
 .والمهارات قبل وبعد تابي  البرنام  

 



مشغوالت منتجات النخيل كمصدر للرؤيا : " بعنوان ( م 0224) فتون فؤاد , دراسة فيومي -0
 " .البتكار مشغولة فنية معاصرة مستمدة من التراث السعودي 

وابتكار , تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد منالقات هنية جمالية وتقنية لصياتة المشغولة الفنية 
ت لعدة نتائ  أهمها مستمدة من التراث السعود  وتوصل, مشغوالت مستحدثة من منتجات النخيل 

إن تنوع الخامة للمنت  الفني يساهم هي إنتاج مشغوالت هنية مبتكره وما تحق  من قيم جمالية : 
 .وهنية أتا  هرصة الحفاظ على التراث 

 

توليف التقنيات النسجية المتنوعة : " بعنوان ( م 0221) اروي داود , دراسة خميس  -4
 .الجمالية لمالبس ومفروشات طفل ما قبل المدرسة واالستفادة فيها في إثراء الناحية 

, يهتم هذا البحث باستخدام التقنيات النسجية بإمكاناتها التشكيلية المختلفة والتوليف هيما بينها 
حيث تابقه هذه التقنيات على , فروشات ترف الافل ما قبل المدرسةلتنفيذها هي مالب  وم

تتناسب مع لافال المالب  أمما يتيح لنا تصاميم , هتهفل وثقاتصميم يخرهية نابعة من بيئة الا
نيات المختلفة وتثر  الناحية الجمالية وترهع تذوقه الفني وقد استخدمت هيها التق, خصائص نموهم 

 .و النسي  السادة والبسيا ,الوبرة ب نواعها, والتريكو هالكروشي, التارييك
 

وعوادم الخامات  استغالل بقايا األقمشة : "بعنوان( م 1111)محمد أمين , وسف دراسة ي -3
 " .من مراحل اإلنتاج المختلفة الستخراج نسجيات يدوية متعددة االستخدام 

تهدف الدارسة لتنمية القدرات االبتكاريه هي تعليم هن النسجيات لالبة واالبات شعبتي التربية 
تغالل بقايا ازقمشة والخامات من الفنية واالقتصاد المنيلي كلية التربية النوعية وذلك من خالل اس

 .مراحل ا نتاج المختلفة واالستفادة منها هي عمل نسجيات يدوية تتميي بالشكل الجمالي 
 

 :دراسات مرتبطة بمكمالت األزياء : رابعًا 
استحداث "  :بعنوان ( م 0221) غادة شاكر ,ح عبد الفتا,هبه عبد العزيز,اسة شلبيدر  -1

ن الحريمي المستوحاة من الفن المصري باستخدام جماليات النسيج تصميمات إلنتاج الشيال 
 .اليدوي 

البحث إلى عمل تصميمات بنائية يخرهية متنوعة للشال تتناسب مع ابيعة جسم هذا هدف 
المرأة المصرية مستوحاة من الفن الفرعوني باستخدام الحاسب اآللي والتنفيذ على ازنوال اليدوية 

ي الملب  وت ثيرات حمات تير الممتدة هي عرض المنسوج لما لها من ثرا  هباستخدام أسلوب الل
يخرهية متنوعة للشال تتناسب مع و  ولتحقي  هدف البحث تم عمل تصميمات بنائية, جمالية متنوعة

ابيعة جسم المرأة المصرية مستوحاة من الفن الفرعوني باستخدام الحاسب اآللي وتم عرضها على 
وبعد إجرا  التحليل , تحكيمها من خالل استمارة استبيانالمالب  والنسي  ل المتخصصين هي مجال



ا حصائي تم اختيار أهضل التصميمات وتنفيذها على ازنوال اليدوية باستخدام أسلوب اللحمات 
تير الممتدة هي عرض المنسوج لما لها من ثرا  هي الملم  وت ثيرات جمالية متنوعة بخامتي 

 .الصوف والقان 
 

صياغات تشكيلية مبتكرة بالخامـات : " بعنوان ( م 0220)جيالن عبد الوهاب , دراسة محمد -0
 " .الصدفية كمدخل لمكمالت الزينة 

وأنواعهةا وتنةوع إشةكالها وصةفاتها البنائيةة , تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الخامةات الصةدهية
ر  مجةةال ازشةةغال الفنيةةة وتتميةةي وكيفيةةة االسةةتفادة منهةةا هةةي تكةةوين مشةةغولة صةةدهية بةةرؤى حديثةةة تثةة

بةةالتفرد وازصةةالة, وتضةةمنت التعريةةف بالكائنةةات الصةةدهية وتسلسةةلها البيولةةوجي وخاصةةة ازصةةداف 
وكةذلك ازسةاليب التقليديةة هةي , المصرية والتةي توجةد هةي شةااب البحةر ازحمةر وازبةيض وازنهةار 

إلى كيفية تشكيلها واستخدام , تقايعهاتشكيل الخامة بد ًا بمراحل إعداد الصنف وتنظيفها وصقلها و 
 .الصدهية لاريقة الترصيع والتجميع لمنتجاتها 

توصةةلت هةةذه الدراسةةة إلةةى اسةةتلهام التصةةميمات مةةن البيئةةة البحريةةة حيةةث اعتمةةد التصةةميم علةةى 
, ارتباا الخامات الصةدهية بالبيئةة البحريةة واسةتخدام كةال مةن الشةكل العضةو  والهندسةي هةي التعبيةر

الستفادة من العناصر الجمالية الموجودة هي الخامةة الصةدهية كةالخاوا والمالمة  وازلةوان وكذلك ا
با ضةةاهة إلةةى اعتمةةاد التصةةميم ,  عاةةا  تةة ثيرات بصةةرة للرؤيةةة وبالتةةالي إثةةرا  المشةةغولة الصةةدهية 

" فةة على التركيب والتجريد هي ازشكال المستخدمة وتحويرها  نتاج مكمل لليينةة يتناسةب مةع الوظي
 .الخ ...... وحقائب يد , وحلى للشعر, كالقالدات ودبو  صدر

وقةةةد أهةةةادت هةةةذه الدراسةةةة للدراسةةةة الحاليةةةة هةةةي التعةةةرف علةةةى كيفيةةةة تاويةةةع الخامةةةات وتوظيفهةةةا 
 .كمكمالت لليينة تعتمد على التواه  بين الخامة المستخدمة واحتياجات المرأة الوظيفية 

 

تكنولوجيـا تصـنيع الملبوسـات الجلديـة : " بعنوانهـا ( م 1113) عـزة محمـد , دراسـة المغربـي-4
 "ومكمالتها 

تهةةةدف الدراسةةةة إلةةةى دراسةةةة الجلةةةود دراسةةةةة تفصةةةيلية ابتةةةدا  مةةةن أنواعهةةةا المختلفةةةة واريقةةةةة 
الحصول عليها مرورًا باريقة إعداد الجلد وتجهييه لالستخدام وانتها  باريقة قةص الجلةد واسةتخدامه 

امت الباحثة بعمل ييارة ميدانية لمصانع الجلديةة باسةتخدام اسةتمارة اسةتبيان وقد ق,هي إنتاج المالب 
لمعرهة المراحل التي يمر بهةا المنةت  وكةذلك المشةاكل التةي تواجةه المصةنع عنةد ا عةداد والتجهيةيات 

نها  القاعة   .با ضاهة إلى الدراسة التابيقية , ابتدا  من عيوب الجلد وانتها  بالتشايب وا 
ذه الدراسة إلى كيفية االستفادة من بقايا الجلود المستخدمة هي صناعة المالبة  وتوصلت ه

 .هي تصميم وتنفيذ مجموعة من مكمالت المالب  



وقد أهادت هذه الدراسة هي التعةرف علةى نوعيةات الجلةد المختلفةة وكيفيةة تجهييهةا لالسةتخدام وكةذلك 
 .معرهة المشاكل والعيوب الخاصة بالجلد 

 

متطلبات تصـميم مكمـالت األزيـاء مـن : " بعنوان ( م 1113) سامي محروس , مددراسة أح -3
 " .خالل فن الحلي 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن المتالبات التصميمية التي تةؤد  إلةى الحلةول الوظيفيةة 
ة وذلةك مةن خةالل دراسةة المقومةات الوظيفيةة والجمالية, والجمالية والتقنيةة المرتباةة بمكمةالت ازييةا 

واالجتماعية االقتصادية والتقنية وأثر ذلك على الشكل هي المكمالت كما تتناول أيضةا عةرض زهةم 
وأثةر , وأثةر الشةكل والعالقةة اللونيةة التةي تةربا بةين المكمةالت وازييةا , مصنفات المكمالت وازييا 

مةةةالت وعالقتهةةةا ودراسةةةة زشةةةكال المك, الشةةةكل والعالقةةةة اللونيةةةة التةةةي تةةةربا بةةةين المكمةةةالت وازييةةةا 
بالسمات المعدنية وكةذلك أهةم ازسةاليب التقنيةة المرتباةة بصةناعة مكمةالت ازييةا  وأثةر اسةتخدامها 

 .هي هذه الصناعة 
توصلت الدراسة إلى تحديد متالبةات تصةميم مكمةالت ازييةا  مةن خةالل الكشةف علةى أهةم 

مةةات التكنولوجيةةة والجماليةةة الخامةةات تواهقةةًا لصةةناعة مكمةةالت ازييةةا  كمةةا كشةةفت أيضةةا عةةن المقو 
 .واالقتصادية والثقاهية لمكمالت ازييا  ومدى مالئمة المكمل مع ابيعة وشكل اليى 

 .وقد أثمرت الدراسة هي توضيح ازساليب العلمية هي توييع ازشكال هي المكمالت وتنظيمها 
لجماليةةةة واالقتصةةةادية هةةةذه الدراسةةةة البحةةةث الحةةةالي هةةةي معرهةةةة المقومةةةات التكنولوجيةةةة وا, وقةةةد أهةةةادت

 .والثقاهية لمكمالت ازييا  لمراعاتها عند التصميم 
 

مــداخل لتــدريس اإلشــغال الفنيــة : " بعنــوان ( ام 1111) هــديل حســن إبــراهيم , دراســة رأفــت -5
 " .باالستعانة بمكمالت الزينة المصرية القديمة القائمة على توليف الخامات  

القةيم الفنيةة هةي التصةميمات اليخرهيةة وتوليةف الخامةات تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن 
توليف الخامات لإلهادة منها هةي  على والتقنية هي مشغوالت مكمالت اليينة المصرية القديمة القائمة
 .إثرا  الممارسات التابيقية هي مجال تدري  ازشغال الفنية 

وليةف الخامةات وتاةوير هةذه وقد تعرضت الباحثة لدراسة نش ة مكمالت اليينة القامة علةى ت
المكمالت, ثم تناولت بالتصنيف والتوصيف والتحليةل مكمةالت اليينةة المصةرية القائمةة علةى توليةف 

مةةةةةن حيةةةةةث القيمةةةةةة الفنيةةةةةة أ  تصةةةةةميم , م.   1090-1580الخامةةةةةات الخاصةةةةةة بالدولةةةةةة الحديثةةةةةة 
مكانياتهةةا ا, الوحةةدات اليخرهيةةة  لتشةةكيلية والتابيقيةةة هةةي وتوليةةف الخامةةات والتقنيةةات الخاصةةة بهةةا وا 

كما قامت الباحثة بإنتاج مجموعة من ازعمال الفنية القائمة على توليةف الخامةات , ازعمال الفنية 
 .المستلهمة من التراث المصر  القديم 



توصلت الدراسة إلى أن التابيقات التي قامت بها الباحثة يمكن استخدامها كوسائل إيضا  
ثنةةا  وتعتةةدد الةةرؤى لحةةل المشةةكالت التةةي تقةةومهم أ, مةةي التخيةةل واالبتكةةارأو مثيةةرات هنيةةة للاةةالب تن

ال ازشةغال الفنيةة وبا ضةاهة إلةى إكسةابهم مهةارات توليةف الخامةات ممارساتهم للعمل الفني هةي مجة
مكانية تشكيلها بصورة مستحدثة   .المتعددة وا 

مختلفةةةة حيةةةث يةةةتم وقةةةد أهةةةادت هةةةذه الدراسةةةة البحةةةث الحةةةالي هةةةي أسةةةاليب توليةةةف الخامةةةات ال
مع ازقمشةة والجلةود المسةتخدمة هةي .. توليف خامات التاريي اآللي هي خيوا متنوعة وخري وترتر

 . صناعة المكمالت 
                         

مكمـالت الملـبس ودورهـا ك حـد مقومـات : " بعنـوان ( م 1111) نادية محمـود , دراسة خليل -6
 .األناقة لدى المرأة العاملة 

دف هةذه الدراسةة إلةى دراسةة ازنةواع المختلفةة لمكمةالت الملةب  وخامتهةا وأهضةل أسةاليب ته
 .اختيارها واستخدامها مع المالب  

تناولةت هةذه الدراسةة المةرأة هةي السةيا  التةاريخي الحةديث للمجتمةع المصةر  وأثةر ذلةك علةى 
ة هةي قةوة العمةل وأثةر ذلةك جوانب حياتهةا المختلفةة خاصةة الجوانةب الملبسةية والمظهريةة وكةذلك المةرأ

علةةى وضةةع المةةرأة العاملةةة هةةي المجتمةةع المصةةر  مةةن حيةةث دواهةةع ونتةةائ  خروجهةةا إلةةى العمةةل كمةةا 
 قامت الباحثة بدراسة مكمالت الملب  ب نواعها المختلفة وأساليب استخدامها با ضاهة إلى

المجتمةةع المصةةر  بالنسةةبة الدراسةةة الميدانيةةة مةةن خةةالل اسةةتبيان لمعرهةةة اتجاهةةات المةةرأة العاملةةة هةةي 
 .لمكمالت المالب  

هقد قامت الباحثة بتنفيذ بعض قاع المالب  ومكمالتها المناسةبة لهةا , إما الدراسة التابيقية
لقةةا  الضةةو  علةةى إمكانيةةة تغييةةر الةةي  الواحةةد , بيةةان أثةةر المكمةةالت علةةى المالبةة  بشةةكل واقعةةي وا 

 .بتغيير المكمالت عليه 
مكمةةالت الملةةب  لهةةا دور هةةي تخفةةيض المنفةة  علةةى المالبةة  وأن لةةى أن توصةةلت الدراسةةة ا

هنةةاك عالقةةة بةةين الراحةةة النفسةةية والثقةةة بةةالنف  لةةدى المةةرأة العاملةةة وبةةين االهتمةةام باختيةةار الملةةب  
 .المناسب ومكمالته 

وقد أهادت هذه الدراسة البحث الحالي هي التعرف على ازنواع المختلفةة لمكمةالت المالبة  
 .معها  اةدمها بما يتناسب مع المالب  المرتتخداوكيفية اس

 

حقيبة اليـد فـي التـراث المصـري : " بعنوان ( م1116) محمود محمد محمد , دراسة رمضان  -2
 " .واإلفادة من مجال األشغال الفنية بكلية التربية الفنية 



خالل العصور  لحقيبة اليد هي مصر تهدف هذه الدراسة إلى دراسة ازشكال الفنية المختلفة 
 . الفرعونية والقباية وا سالمية 

خامةات السةتخدامها هةي تنفيةذ , ث ازصيل مةن يخةارف ويينةةومحاولة االستفادة مما يجمله هذا الترا
 .حقائب يد هنية مبتكرة ومتاورة هي مجال مادة ازشغال الفنية والشعبية 

ابا التي تةربا بةين العةادات والتقاليةد وتعرض لتاريخ حقيبة اليد هي التراث المصر  للكشف عن الرو 
والعقائةد الدينيةة وبةين أشةةكال الحقيبةة ووظيفتهةا ابقةةًا ل تةراض المختلفةة سةةوا  مةن حيةث االسةةتعمال 

فيةةةذ حقائةةةب اليةةةد هةةةي التةةةراث اليةةومي أو اليينةةةة كمةةةا تناولةةةت الخامةةةات وازسةةةاليب التةةةي شةةةاعت هةةةي تن
 .المصر 

رية لهةةةا اةةابع مميةةي هةةي كةةةل عصةةر مةةن حيةةةث توصةةلت الدراسةةة إلةةى أن حقيبةةةة اليةةد المصةة
الشكل والخامة واليخرهة وازتراض التي استعملت هيها هقد احتوى الشكل على مقةايي  هنيةة جماليةة 
تتناسب مع الغرض الوظيفي لها مع مل  مساحة الحقيبةة بيخةارف تتناسةب مةع شةكلها وتعكة  هةذه 

يخةةارف النباتيةةة والهندسةةية واآلدميةةة والحيوانيةةة اليخةةارف هكةةرة العقيةةدة الدينيةةة الممثلةةة هةةي الرمةةوي وال
 .على أسا  هكر كل عصر من العصور المصرية المختلفة 

كما أظهرت نتائ  الدراسة التنةوع بشةكل الحقيقةة وأسةاليب التنفيةذ التةي تحتةو  علةى أصةالة هنيةة ذات 
ا يؤكةةد ممةة, ة شخصةةية ومتنوعةةة مةةن االةةب إلةةى آخةةرجةةذور تاريخيةةة بمعالجةةة عصةةرية تميةةيت برؤيةة

أهمية رؤية التراث ودراسته واالستفادة منه هي توسيع المدركات الفكرية والبصرية للاةالب لالسةتفادة 
 .منها هي أعمالهم 

وقةةد أهةةادت هةةذه الدراسةةة البحةةث الحةةالي هةةي الكشةةف عةةن الةةروابا التةةي تةةربا بةةين العةةادات 
 . تراض المختلفة والتقاليد وبين شكل الحقيبة ووظيفتها أثنا  إعداد التصميم لها ل

  ازييةةا المةةرتبا بتصةةميم  ازولر المحةةو  أنبعةةد االاةةالع علةةى الدراسةةات السةةابقة ه ننةةا نجةةد  
هةذه الدراسةات هةي عمليةة  أهةادتالتصميم وعناصره ودور المصمم المبتكةر  أس والذ  اهتم بدراسة 

 .النظر  للبحث ا اار أهادتكما , التصميم
االبتكةةةار هقةةةد أهةةةاد البحةةةث الحةةةالي هةةةي عمليةةةة وضةةةع الحلةةةول أمةةةا المحةةةور الثةةةاني المتعلةةة  ب 

 .المختلفة  ثرا  التصميمات ب سلوب هني مبتكر
وأهةةاد المحةةور الثالةةث المتعلةة  بالكروشةةية هةةي تنميةةة التفكيةةر عةةن اريةة  اسةةتغالل المهةةارات  

 .المختلفة
ات التةي تةةؤد  كمةا وأهةاد المحةةور الرابةع المةرتبا بمكمةةالت ازييةا  إلةةى الكشةف عةن المتالبةة 

 .إلى الحلول الوظيفية والجمالية والتقنية لمكمالت ازييا 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصل الثالث
 دراسة عامة عن تصميم االزياء                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األزياءدراسة عامة عن تصميم : الفصل الثالث



 Design: التصميم : أواًل 
نتةةةاج أشةةةيا  جميهةةةو االبتكةةةار ال ذلةةةك التصةةةميم هةةةي إنتةةةاج إحةةةدى بمةةةا هةةةي , لةةةة ممتعةةةةتشةةةكيلي وا 

نشةةةائه باريقةةةة مرضةةةيه , الحةةةرف لةةةي  مةةةن الناحيةةةة ههةةةو تلةةةك العمليةةةة الكاملةةةة لتخاةةةيا شةةةي  مةةةا وا 
انةةةب ت ثيرهةةةا النفسةةةي بحيةةةث تجلةةةب السةةةرور واالنشةةةرا  للةةةنف  بهةةةدف جمةةةن  الوظيفيةةةة هحسةةةب ولكةةةن

  .( 8ت , . د , راشدان وعبد الحليم  )هي وقت واحد  الجماليةالوظيفية و ا نسان  إشباع حاجات
ويالةة  التصةةميم علةةى كةةل شةةي  , لتحقيةة  هةةدف معةةين, يعنةةي التخاةةيا والتنظةةيم: التصةةميم ه

 (. (l,1980-54: Davis,mمبتكر من أجل تحقي  هدف حسي 
هةةن يهةةدف إلةةى تنميةةة المهةةارات هةةي تشةةكيل وتنظةةيم عناصةةر العمةةل الفنةةي باسةةتخدام : ميم صةةالت

بداع ازعمال هنية ذات أتراض نفعية لإلنسان ونستالخامات المختل ايع القةول فة حيث أنه ابتكار وا 
 . مما يحق  إشباع الحاجة النفعية والجمالية هي وقت واحد , إنها تجمل لما يحيا به

 (10 :م 2003, الجبالي )                                                                    
ة هادهةةة ووظةةائف محةةددة ويسةةتهدف تجميةةع جهةةد مةةنظم لخاةةإن التصةةميم هةةو  ويمكةةن القةةول

ة زيمةةة ويفتةةرض ناصةةر ضةةرور , دف النهةةائي مةةن وحةةدة كليةةة متكاملةةةكةةل العناصةةر التةةي تخةةدم الهةة
  .( 5 :م 2001, شوقي ) الكتمال التصميم 

اليمةةة كةةالخا  والتصةةميم يةةرتبا بعناصةةر, الفنيةةةعمليةةة عناصةةر مرئيةةة للهيئةةة : وعليةةه هةةإن التصةةميم 
كما أنه , ث تتال م كلها لخدمة الشكل العامبحي, ن والمساحة والضو  ومالم  الساو والشكل واللو 

  .(17 :م 2001, أحمد )  يعني العمل الخال  الذ  يحق  ترضه 
هةةةةدف وترتيةةةةب لمجموعةةةةة مةةةةن العناصةةةةر والمفةةةةردات ب, هةةةةإن التصةةةةميم يعتبةةةةر عمليةةةةة اختيةةةةار ولةةةةذلك

هةةي  ضةةعاً وعلةةى المصةةمم االختيةةار بةةين مجموعةةة مةةن ازهكةةار وا, تصةةال مرئةةياالسةةتخدام كوسةةيلة ا
تواهقةةة لكةةي يةةنجح هةةي توصةةيل بحيةةث تكةةون العناصةةر وازهكةةار المختةةارة م, عتبةةار وسةةائل التنفيةةذ اال

  .(15 :م 1985, سكوت )  أ  إن التصميم يعني العمل الخال  الذ  يحق  ترضه , أهكاره
التةي تعتمةد علةى قةدرة المصةمم علةى , تبةات النةا  نفعيةًا وجماليةاً ات ور وهذا أيضةًا إشةباع لحاجة

االبتكةةار زنةةه يسةةتخدم ثقاهتةةه وقدرتةةه التخيليةةة ومهاراتةةه ا بداعيةةة هةةي خلةة  عمةةل يتصةةف بالواقعيةةة 
  .ويجب إن يؤد  التصميم الغرض أو الوظيفة التي وضع من أجلها ,والجدية 

  .( 66 :م 2003, عبد الهاد  )                                                              
عملية ابتكارية لكل مةا هةو جديةد يواكةب تاةورات العصةر : ومما تقدم ترى الباحثة إن التصميم 

الحديث باستغالل الخامات والعناصر وازس  الفنية االستغالل ازمثل للوصول إلى تحقي  الغرض 
 .الذ  وضع من أجله 
 Design Importance: أهمية التصميم 



وجةودة التصةميم هةي ازسةا  والتةي تيودنةا بةالخبرة , ر التصميم الجيد أسا  كل عمل هنةييعتب
أشةخاص بسةاا  هةي العمةل الفنةي سةوا  كةان العمةل الفنةي بسةياًا مةن أعمةال  الملموسةالفنية الغنية 

ه اتةوابتكار  عبر عن مشةاعرهوالمصمم ي, كالحرهيين أو أعمال الفنانين الكبار أو المصممين العاملين 
 . ازشكال وموضوع التصميم, ساحية والقيم ال, الخا , اللون  عن اري  

ي النظةام تعةد هالرتبةة هة, نإن التصميم عمل أساسي لكةل إنسةا(  66: م 2001) ويرى شوقي 
هتلبيةةة , همعظةةم مةةا يقةةوم بةةه ا نسةةان مةةن أعمةةال يتضةةمن قةةدرا مةةن التصةةميم , سةةمه إنسةةانية أساسةةية

وجدانيةةة  اجةةات ا نسةةان التةةي يحتاجهةةا هةةي حياتةةه العامةةة والخاصةةة مةةن منتجةةات ماديةةة أو معةةانح
ومةةن هةةذه العناصةةر الضةةرورية ا نسةةانية هةةي تلبيةةة احتياجةةات ا نسةةان , والتعبيةةر عنهةةا أمةةر حيةةو 

وأحةةةد ازسةةة  الفنيةةةة لحياتنةةةا , ههةةةو نظةةةام إنسةةةاني أساسةةةي, عامةةةة والخاصةةةة تنشةةة  أهميةةةة التصةةةميمال
 .صرة المعا

 Difination of Fashion Design: األزياء  ممفهوم تصمي
اللغةةةة الفنيةةةة التةةةي ب نةةةه ( 16 :م 2002)  ه عابةةةدينتةةةقةةةد عرهو تعةةةددت مفةةةاهيم تصةةةميم ازييةةةا  

الخةةةا والشةةةكل واللةةةون والنسةةةي  وتعتبةةةر هةةةذه المتغيةةةرات أساسةةةًا  ين موحةةةدعناصةةةر هةةةي تكةةةو التشةةةكلها 
يحصل الفةرد هةي النهايةة لكي , وا يقاع, والتواين, رة والتكاملس  لتعاي السيالتعبيرها وتت ثر باز

  .على يى يشعره بالتناس  ويرباه بالمجتمع الذ  يعيش هيه
اختيةةار مجموعةةة مةةن الخاةةوا وازشةةكال أو : ب نةةه التصةةميم ( 17 :م 1998) بةةاويير  عةةرفو 

المصةةمم خامةةات معينةةة بحيةةث يسةةتخدم , رتيةةا ازلةةوان أو ازشةةيا  وتنظيمهةةا باريقةةة تبعةةث علةةى اال
لعرض هكرته بحيث يضةفي علةى أييائةه اابعةة الشةخص الةذ  يتميةي بةه وعليةه هةإن تصةميم ازييةا  

 .من أقدم وأهم الفنون 
عمليةةةة الخلةةة  وا بةةةداع بمعنةةةى إدخةةةال أشةةةيا  : ب نةةةه التصةةةميم ( 19 :م 2001) وعةةةرف أحمةةةد 

الغرض منها خلة  شةي  , ملية إضاهةن التصميم هو علذا هإ, جديدة تعاي الشكل والبهجة بالحياة 
يم مةةا هةةو إال عمليةةة التصةةمومعنةةى هةةذا إن القيةةام ب, وظةةائف منهةةا المةةاد  ومنهةةا الجمةةالييةةؤد  عةةدة 

وعمليةةةة االبتكةةةار هةةةي التةةةي تضةةةفي هةةةذه ا ضةةةاهة وبهةةةذا يكةةةون العمةةةل , عمةةةل خةةةال  يحقةةة  ترضةةةه
 .الخال  هو الذ  يحق  شيئًا جديدًا 

  مجموعةةةةةةة مةةةةةةن الخاةةةةةةا تتشةةةةةةكل لتعاةةةةةةي رسةةةةةةمًا أو مةةةةةةوديالً  خاةةةةةةة أووتصةةةةةةميم ازييةةةةةةا  هةةةةةةو 
                                                                  ( Benton,1996_298 ). 

تنسةي  بةين تتالب مهارة هةي ال, حلول ابتكاريه  ب نهالتصميم ( 62 :م 2007) صباغ  وتعرف
ومالئمةةًا , مناسةبًا مةن الناحيةةة الوظيفيةة والجماليةة  وجعةل الةةي ,  حةةداث التغييةر, العناصةر وازسة 
 .لتقاليد المجتمع 



مجموعة من ازهكار تترجم بحلول التصميم هو  أن: ومن خالل التعريفات السابقة يمكن القول 
ابتكاريه تحتاج لمهارة هنيةة السةتخدام العناصةر وازسة  الفنيةة االسةتخدام ازمثةل لكةي يحصةل الفةرد 

 .باته ويرباه بالمجتمع الذ  يعيش هيه على ما يشبع رت
ولهةةةذا علةةةى مصةةةمم , إن عمليةةةة تصةةةميم ازييةةةا  مرتباةةةة ارتبااةةةًا وثيقةةةًا بةةةالغرض الةةةذ  تؤديةةةه 

ومعبةرًا عةةن , مراعيةًا القةةيم والتقاليةد البيئيةة  العصةر الةذ  يعيشةه ازييةا  أن ية تي بتصةميمه مةن واقةةع
 :لتصميم والتي تشتمل ئ ازساسية هي اللمبادمراعيا و لالبتكار وا بداع  ةمهي  يةذهن
 .أنواع التصميم  -
 .عناصر التصميم  -
 (  65 :م 2000, الشاهعي , التركي ) .ا نشائية للتصميم و ازس  الفنية  -

 :أنواع التصميم: أوال
 :ينقسم إلى قسمين (  20 ,م 2001) ويرى أحمد 

ويابة  التصةميم , ية  هةدف معةينالتنظةيم لتحق Produt Desidesign :التصـميم كإنتـاج  -1
 :وينقسم التصميم كنظام إلى , كنظام على كل شي  مبتكر من اجل تحقي  هدها حسيًا أو سلوكيًا 

 : Functional Designالتصميم الوظيفي  - أ

أ  أن , بوظيفةةة التصةةميم والهةةدف الةةذ  صةةمم مةةن أجلةةهويةةرتبا التصةةميم الةةوظيفي بالدرجةةة ازولةةى 
, عينيه وظيفة الشي  المراد تصةميمهع المصمم نصب هعند وضع الفكرة يضلوظيفية لليى الناحية ا
 .الرسوم التخاياية إلى أن يرضى عنها مصمم ازييا  عند تصميم يى تعد لذلك 

  .( 22:م 2001, أحمد )                                                                     
  : Structural Design ( التشكيلي)التصميم البنائي  -ب

, تتضح أهمية ذلك هي اختيار الخاواويتضمن الخاوا ازساسية التي تمثل الهيئة وبنائها و 
وتحقي  جمال , كوينهثم توظيف هذه ازدوات لخدمة الجسم ابقًا لت وازشكال وازلوان والنسي  

 .( 65 :م 2000, كي والشاهعي التر )  ا اار
حيث يرى من جميع , ية المتعددة على ساحه لتجميله وتيينهويضيف المعالجات التشكيل

من العالقات بل هو تفاعل مع عدة أنظمة من العالقات , كما انه لي  نظاما ثابتا, ازوجه
المتداخلة نتيجة لتعدد ازساح وا بعاد واليوايا والعالقات الناشئة بين ازساح والمعالجات 

 (65:م2006,الشريف)التشكيلية المابقة عليها
التصميم البنةائي هةي المالبة  يحةدد مةن خةالل عةدة تسةاؤالت  أن( 26 :م 2001) ويرى أحمد 

بةين وكيةف تجمةع , وتحديةد الخاةوا وأشةكال ازجةيا  المةراد تصةميمها , تكمن هةي كيفيةة بنةا  الةيى 
ذ  ا المؤد  للغرض التصميمه البنائي ووظيفته وارتباا كل منهما باآلخر هي إعاا  الشكل المبس



وهنةةا تكمةةن الصةةعوبة , يسةةتخدم القمةةاش هةةي عمليةةة التشةةكيل وهةةي التصةةميم البنةةائي, صةةمم مةةن أجلةةه
 Three )والتحةةد  هةةي تحويةةل القمةةاش المسةةاح ذو البعةةدين إلةةى شةةي  مجسةةم ذو ثةةالث أبعةةاد

Dimensional ) إيا  لوحةة هنيةة هك نما نقةف , م جميل ليى امرأة بحيث إننا إذا نظرنا إلى تصمي
  .الفنون الحركية والفنون الساكنة وتؤكد ذاتها على إنها وسيا بين ,مبتكرة

  .( 612: م 1978, رهلة )                                                                
يتضةةمن الخاةةوا البنائيةةة المكونةةة للشةةي  المةةراد تصةةميمه وتظهةةر , لةةذا هةةإن التصةةميم البنةةائي 

تصميم هي اختيار وترتيب العناصر الداخلة هي التصميم من خاوا وأشكال أهميته هذا النوع من ال
حيةث يخضةع التصةميم البنةائي للوظيفةة التةي , وألوان ومسةاحات وذلةك تبعةًا ل سة  الفنيةة المختلفةة 

ذلك عند وضع خاة التصةميم البنةائي  عينيهلذا يجب أن يضع المصمم نصب , سيؤديها التصميم 
 ( 61 :م 2005, ماضي وآخرون . ) 
 

 : Decorative Designالتصميم الزخرفي  -ج
التصميم الذ  ال يةؤثر علةى التصةميم البنةائي أو الةوظيفي  ب نه(  26 :م 2001) يعرف أحمد 

وعنصةةر اليخرهةةة هةةي المالبةة  ينحصةةر هةةي اسةةتخدام , يف للموديةةل ناحيةةة يخرهيةةة وجماليةةةبةةل يضةة
وأيضةةةةةًا إضةةةةةاهة بعةةةةةض ا كسسةةةةةوار , الثنايةةةةةات كالةةةةةدنتيل والتاريةةةةةي و , الكلةةةةةف وازيرار والسوسةةةةةت 

  .كازحيمة والشيالن 
أدا    و ال يةةؤثر علةةى, أو اليخرهةةي للةةيى المظهةةر الخةةارجي لةةذلك ههةةو يمثةةل التصةةميم الجمةةالي

بةةاحثين  مةةن لولكنةةه يعتبةةر مكمةةاًل ضةةروريًا ل, أو صةةفاته الفيييائيةةة, أو علةةى وظيفتةةه وانسةةيابه,الةةيى 
كيلية المضةةاهة علةةى القمةةاش حيةةث يحةةدد أمةةاكن وتوييةةع المعالجةةات التشةة, يةةة الوظيفيةةة والبنائالناحيةةة 
) ةميمية للتصةةوا البنائةةإذ تضةاف هةذه اليخةارف والمعالجةات بمةا يتناسةب مةع الخاة, لتصميم المعد ل

  .( 65 :م 2006, الشريف 
ويعمةةل علةةى تاةةوير التصةةميم البنةةائي بهةةدف إضةةاهة صةةفة جماليةةة للتصةةميم ويكةةون عةةادة علةةى 

أو , أو على شكل كلفةة , شكل قصات داخل التصميم لمعالجة عيبًا هي الجسم أو لتحقي  التناسب 
)  ع من قيمته الجماليةة واالقتصةاديةالبنائي لليى وترهتناسب مع التصميم تتاريي أو يخرهة مضاهة 

  .( 65 :م 2000, التركي والشاهعي 
 فكرة ةعين بةموضوع مةرجمة لت ب نه (  61 :م 2005, ماضي وآخرون ) كما يعرهه 

بوسةةيلة التنفيةةذ هةةي جوانبهةةا قيمةةا هنيةةة إضةةاهة إلةةى أنةةه يتعلةة  تةةييين مرسةةومة هادهةةة لهةةا عالقةةة تامةةة 
وتعديل التصميم البنائي ليكون أكثر ت ثيرا وجاذبية كان تضاف بعض الجماليات على قاعة ملبسيه 

بيخرهتهةةةا أمةةةا عةةةن اريةةة  التركيةةةب  ب سةةةلوب مةةةدرو  ال يعةةةو  بنائهةةةا الخةةةارجي وذلةةةكأو مفروشةةةات 



النسجي للقماش أو عةن ارية  الصةباتة أو الاباعةة أو أ  أسةلوب مةن أسةاليب التاريةي اليةدو  أو 
 .اآللي أو إضاهة بعض أنواع الكلف بحيث تتف  تلك اليخارف مع التصميم البنائي للقاعة 

 :ويتوقف نجا  التصميم اليخرهي على اآلتي 
 .على أسا  خاة محكمة  توييع الخاوا ازساسية -1
 .توييع الوحدات المتنوعة المكونة العام وتنسيقها هي اتيان  -2

 .تنسي  وربا ازلوان هي عالقات مدروسة  -6

وحدة متكاملة تحق  لبعضها هي شكل عالمات مكونة تجميع وتنسي  عناصر التصميم مع  -6
 . المنشودالغرض 

ة المختةارة للتصةميم اليخرهةي والغةرض تحقي  العالقة بين نوعية العناصر والوحدات اليخرهية -5
 .ستخدم هيه التصميم ذ  يال

اختيةةار العناصةةر والوحةةدات اليخرهيةةة والتكوينةةات المالئمةةة مةةع نوعيةةة الخامةةة وأسةةلوب تنفيةةذ  -3
) ميمةالتصةة دةعةةمالمنةةت  مةةع تةةوهر قةةدر كبيةةر مةةن ا حسةةا  والةةذو  والقةةدرة االبتكاريةةة لةةدى 

  .( 62 :م 2005, ماضي وآخرون 
 

 : Design Elementsعناصر التصميم : ًا ثاني
دراكه لهةذه العناصةر إدراكةًا جيةدًا , فردات يستخدمها الفنان أو المصممعناصر التصميم هي م وا 

  .( 66 :م 2001, أحمد )  التخايا ويجعل عمله سهاًل ايعاً  واعيًا يساعده هي عملية
ونةواحي ليتعةرف علةى نةواحي القةوة هالمصمم يحتاج إلى اختيار عمله أكثر من مرة أثنا  إنجةايه 

وتؤد  درايته بعناصر التصميم إلى تقويم كل عنصر منهةا علةى حةده ليت كةد , الضعف هيه هيعالجها
 .بحيث يجعل كل عنصر منها , إيجابيًا مع العناصر ازخرىمن تواجده وتفاعله 

 .( 63: ت.د, رشدان وعبد الحليم )مندمجًا هي التصميم كوحدة واحدة هي النهاية 
زهميتهةا , وهذه العناصر يال  عليها العناصةر المرنةة لقةدرتها العاليةة علةى التحويةل والتشةكيل 

   .( 63 :م 2000, التركي والشاهعي )  ز  عمل هني
 :وتتكون العناصر من 

 : Pointالنقطة  -1
د لهةةا مةةن والنقاةةة ال أبعةةا,  ة هقةةد تةةدل النقاةةة علةةى المكةةان وحةةدههةي مةةن أبسةةا العناصةةر التصةةميمي

معظةةم النةةا  إلةةى أن النقاةةة شةةكل الناحيةةة الهندسةةية أ  لةةي  لهةةا اةةول أو عةةرض أو عمةة  ويميةةل 
 (.  168: م 2001, شوقي )  عرض أ  اتجاه إذا استخدمت منفردةوال تدائر  

 



, ها هندسةةيًا لتعاةةي تعبيةةرًا رائعةةاً ويمكةةن تشةةكيل ةتشةةكل أبسةةا صةةورة للوحةةدة اليخرهيةة والنقاةةة
كانةةةت , ات أو مضةةةلعات صةةةغيرة وكلمةةةا تنوعةةةت النقاةةةة مةةةن حيةةةث الشةةةكل واللةةةون كةةةدوائر أو مربعةةة

ت ثيراتها أهضل هي تحدد نهايات كل خا أو مكان يتقااع هيه خاين أو مكان تتقابل عنةده خاةوا 
هي ياوية الشكل وتستخدم النقاة هي أتراض يخرهية مثل يخرهة المساحات وا اارات والمنسةوجات 

ن يبنةى التصةةميم علةى اسةةتخدام عنصةر النقاةةة ومةن الضةةرور  عنةد اختيةةار ومةن الممكةةن أ, وتيرهةا
 .تشكيالت النقاة أن تتناسب مع حيي التصميم 

  .( 66:م 2005, ماضي وآخرون ) 
تكنةةه الةةنقا مةةن احتمةةاالت هةةي التصةةميم يجةةد الفنةةان نفسةةه محتاجةةًا زن  ومةةن أجةةل إدراك مةةا

وقةد , مجةاالت متنوعةة مختلفةة  لعنصةر البسةيا مةنبنفسةه لمةا لهةذا ايتعامل معها هي تجارب عديدة 
كما يتوقف اسةتخدام النقاةة هةي التصةميم علةى , يكون بالاباعة أو مشابهها من الخامات المعروهة 

ما يستنبا من مشتقاتها بحيث تؤد  إلةى احتمةاالت هنيةة تعتمةد علةى واحةد أو أكثةر مةن االتجاهةات 
 :اآلتية 

 .االختالف هي حجم النقا -
 .الف هي المساهات بين النقا االخت-

 .االختالف هي تنظيم النقا -

 .تقسيم النقا تقسيمًا داخليًا -

 .تشكيل النقا بتظليل جي  منها -

 .(  65-66 :ت.د,وعبد الحليم  رشدان)  اختالف لونها-        

ونسةةةةتايع القةةةةول أن الةةةةنقا هةةةةي أبسةةةةا عناصةةةةر التصةةةةميم إذا مةةةةا أدرك المصةةةةمم إمكانيةةةةات 
 .( 63 :م 2005,  ايسهر الد)ا ه نه سيقوم بعمل تصميمات جميلة استعماله

 

 : Lineالخط -0
ههي التي تلعب الدور الرئيسي هي تغير , تعتبر الخاوا من أهم العناصر جميعًا هي التصميم 

الدخول هةي أ  تفاصةيل دقيقةة أخةرى وهي التي تحدد وتعين مالب  أ  هترة يمنية قبل , موصفاتال
ي ابتكةار شةةي  ميةة ومنفعةة مةةن كةل التغييةرات ازخةرى ولةه وظيفةةة سةحرية واضةحة هةوهةو أكثةر أه, 

  .( 100 :م 1998, باويير )  قبل لي  له وجود من
وذلةةك نظةةرًا لصةةفات الخةةا الكامنةةة التةةي تتةةيح لةةه القةةدرة علةةى التعبيةةر عةةن الحركةةة بمعناهةةا الجمةةالي 

 .ةرض إنتاجةةي  مستقل عن أ  تالذ  ينت  حركة ذاتية تلقائية تجعل الخا يتناتم هي رون
  .( 20 :م 2003, عبدالهاد  )                                                               



ازثةر النةات  مةن تحةرك نقاةة هةي مسةار معةين وهةو  ب نةه( 66 :م 2005) ماضي وآخةرون ويعرهه 
إن الخاةوا تنقسةم إلةى قسةمين  (  60 :م 1977)تتابع لمجموعة من النقاا المتجاورة وترى نصةر 

: 
 (.المنكسر_الراسي_االهقي)الخا المستقيم  -1
 (.الحليوني_المموج_المتعرج)الخا المنحني  -2

وللخاوا وظائف عديدة ههي تقسم الفراغ وتحدد ازشكال وتنشب الحركات وتجي المساحات هعنةدما 
لفنةةةان وهكةةةذا نجةةةد ا, ل ممتعةةةه بينهةةةايجةةةاد هواصةةةيسةةةتخدم الفنةةةان الخاةةةوا لقسةةةيم الفةةةراغ ه نةةةه يهةةةتم بإ

يعمةةةل تصةةةميمات تقسةةةم مسةةةاحة القمةةةاش إلةةةى أجةةةيا   عنةةةدما يصةةةمم قماشةةةا مةةةن التيةةةل مةةةثالً , الممتةةةاي
  .(63: م 2003, الجبالي وخااب ) تفصلها حواجي خاية متنوعة يستمتع المشاهد بها 

ا وهةي هةي وأبسةاه, وتعتبر الخاوا من أهةم العناصةر التةي يسةتخدمها المصةمم هةي عملةه 
ذو إمكانيات محةددة وأنةواع هالخا عنصر تشكيلي , الوقت ذاته أكثرها تعقيدًا إذا لم تستخدم بحكمه 

ومةةن أمثلةةة , وال يكةةاد أ  تصةةميم يخلةةوا مةةن عنصةةر الخةةا وأحيانةةًا يكةةون وصةةفيًا أو وهميةةًا , مختلفةةة
( سةةةجية المبرديةةةة والخاةةةوا الن, وازشةةةراة , والخيةةةوا , ( الشراشةةةيب  )ازهةةةداب : هةةةذه الخاةةةوا 

  .( 68 :م 2007, صباغ )  وتير ذلك 
 علةةةىتشةةةتمل (  89:م 2006) واسةةةتخدامات الخاةةةوا هةةةي التصةةةميم عنةةةد جةةةودة وآخةةةرون 

 :اآلتي 
 :استخدامات بنائية وتتمثل في : أواًل 
  .الخاوا النباتية للتصميم كما هي الخيااات والبن  والوصالت والكسر  -1
  ( .الفتحات , ازحيمة , الذيل , ازساور , ازكمام , لياقات ا) حواف أجيا  الثوب  -2

  .التجعدات والايات الناتجة عن الثني والكشكشة أو الدرابية  -6

 :استخدامات يخرهيه وتتمثل هي : ثانيًا 
الخاةةوا اليخرهيةةة التةةي نجةةدها هةةي التفاصةةيل المضةةاهة للتصةةميم هتجةةدها هةةي التصةةميمات  -1

 .النسجية والتاريي والكلف وازشراة وتيرها الاباعية والتراكيب 
شةةةةاربات وأرباةةةةة العنةةةة  والقةةةةالدات نجةةةةدها هةةةةي ا كسسةةةةوارات كمةةةةا هةةةةي ا  الخاةةةةوا التةةةةي -2

  .والمجوهرات وازقراا وازحيمة 
والبةةةد إن يحةةةدث تناسةةة  وانسةةةجام بةةةين الخاةةةوا اليخرهيةةةة والبنائيةةةة هغالبةةةًا نجةةةد وظيفةةةة الخاةةةوا 

 .ين هي الت كيد على الخاوا البنائية اليخرهية إلى جانب التي 

نشائه وهةو قةوام كةل تصةميم, وانفراجه , هي تنوعه : رحلة ممتعة , وعلى ذلك هالخا هي ذاته  وا 
  .( 28 -27 :م 2003, البسيوني )



 :ويتوقف التعبير بالخطوط في التصميم على اآلتي 
 .الوسيلة المستخدمة هي أدا  الخا  -1
 .ه الخا ليابيعة المساح الذ  رسم ع -2

 ( .منحني  –مائل  –أهقي  –رأسي ) اتجاه الخا  -6

 .مدى استقامة الخا أو تعرجه أو انحنا   -6

 .لون الخا  -5

 .وعمقه هي الساح أو برويه  –سمك الخا واوله  -3

  .( 150: م 2001, شوقي )  أشكال الخاوا  -7

 : Colorاللون -4
المةةةواد التةةةي تسةةةتعمل  معنةةةىميم ويقصةةةد بةةةاللون ازساسةةةية هةةةي التصةةةيعتبةةةر اللةةةون هةةةي العناصةةةر 

  .( 63 :م 2001, أحمد ) للتلوين كما تبدو على ساو  ازشيا  
وكانةت , وقد استخدم الفنان القديم مواد التربة والمواد النباتية والحيوانية هةي عمةل المسةاحي  الملونةة 

نةةةةادرة  كمةةةةا كانةةةةت ازلةةةةوان النقيةةةةة, ازلةةةةوان المشةةةةتقة مةةةةن هةةةةذه المةةةةواد ازصةةةةول ضةةةةعيفة هةةةةي شةةةةدتها 
مةن و أمةا هةي العصةر الحةديث هقةد أحةدث العلةم ثةورة هةي اللةون , الستعمال بسبب تلو ثمنها وندرتهاا

وتسةةةاعد المصةةةمم علةةةى , واسةةةتعمالها اسةةةتعمااًل ناجحةةةًا بسةةةهولة الصةةةبغات  ةعاالمسةةةتااع اآلن صةةةن
  .(27-23 :ت.د, ن وعبد الحليم رشدا) اختيار ل لوان المناسبة المعتبرة 

 :اللون من الناحية العملية إلى قسمين ( 176: م 2006) دة وآخرون وقد قسم جو 
  .وهي ألوان ذات صبغة لونيه ك لوان الايف :  chromaticألوان كروماتك : أواًل 
لهةةا  لةةواني ألةةوان لةةي  لهةةا صةةبغة لونيةةه أ  ال أوهةة:  Achromaticكروماتةةك األةةوان : ثانيةةًا 

أما ازلوان المركبة هيقال ( ليست ألوان حقيقية ) حياديات مثل ازبيض وازسود والرماد  وتسمى بال
 .لها صبغة لونية 

ة مفرحةة وتؤثر ازلوان على النف  هتحدث هيها إحساسات ينةت  عنهةا انفعةاالت واهتةيايات مريحة
وتتوقف الت ثيرات السيكولوجية على الكلفة والقيمةة والشةدة هةي اللةون إلةى  مامئنة أو كئيبة مضاربة

 :العوامل ازخرى مثل  جانب بعض
  . ةامالشفاهية أو العت -1
 .ازجسام المحياة  -2

 .الشكل  -6

 .االستعمال والغرض  -6

 .ا حسا   -5



  .( 118 :م 1998, باويير ) اقتران اللون ببعض العقائد  -3

ا اللةةون يحةةدده ثةةالث خةةواص أو وبفحةةص لةةون شةةي  مةةا بنظةةرة تحليةةل وتعمةة  هإننةةا نجةةد أن هةةذ
 :صفات

أ  , ي نسميها باسمها ميي بها ونفر  بين لون وأخر والتوهي الصفة التي ن:  Hueكنة اللون  -أ
  .( 186 :م 2001, شوقي )  أصفر  –أحمر  –أنها تترجم بالصفات هنقول أير  

م 1996 :رشةدان وعبةد الحلةيم  ), وتقةدر بعتامةة اللةون أو استضةا ته  : Velueقيمة اللون  -ب
باسةةتخدام الظةةالل والضةةو  ويقصةةد بهةةا التةةدرج مةةن الفةةاتح إلةةى الغةةام  بإضةةاهة  ولهةةا عالقةةة(  27 ,

 .ازبيض أو ازسود ويال  على اللون هي كامل قوته لون نقي أو ابيعي
  .( 30 :م2000, التركي والشاهعي  )                                                         

حالة ازلوان المائية بإضاهة الما  هإننا بذلك نغير من  هي أنه(  100 :م 2000) ويرى شوقي 
هإذا ما تخيلنا الفر  الذ  ندركه بةين لةون جيئةي سةاح ملةون , ( أصله ) قيمة اللون ولي  من كنة 

أحمر يقع نصفه هي الظل ويقع نصفه اآلخر هي النور هبالرتم من أصل اللون لم يتغير إال أنه من 
 .رًا هي درجة نصوع اللون بين الجي  الواقع هي الظل وازخر هي النور المؤكد أن نرى اختالهًا كبي

وقةةد قةةام كثيةةر مةةن العلمةةا  بترتيةةب ازلةةوان مةةن خةةالل دوائةةر مختلفةةة ومتعةةددة ولكةةن الترتيةةب 
عشةر  يعلةى دائةرة ازلةوان ذات االثنة( يوهةانيايتين ) المبسا وازكثر شيوعًا هةذا الةذ  قةام بتنظيمةه 

- :ن ثالث قوائم هي لونًا حيث تتكون م
 ( .أوليه ) ألوان أساسية  -1
 .ألوان ثانوية  -2

 .ألوان ثالثية مشتقة  -6

 :دائرة األلوان 
وهةةي الوسةةيلة العلميةةة لدراسةةة ازلةةوان ونسةةتايع عةةن اريقهةةا أن نةةتعلم كيةةف نخلةةا ازلةةوان مةةع 

                                                                    (  102 :م 2000, شوقي ) ع تسلسل ألوان الايفمودائرة اللون تتضمن وتتف  , ضها بع
 القيمةةةتيةةر متسةةاوية  Pur Hueلةةذلك هةةإن ألةةوان الايةةف هةةي ذات قيمةةة ابيعيةةة زنهةةا نقيةةه 

 ( .176: م 2006, جودة وآخرون )  .هازصفر أكثرها أضا ه والبنفسجي أكثرها عتامه 
أو مقدار الصبغة المعنيةة ذه الخاصية توضح مقدار شدة اللون وه : Charomaشدة اللون  -ج

 روعلةةى هةةذا هةة ن ازصةةفر الفةةاتح لةةي  بازصةةفر المشةةبع ومثلةةه ازحمةةر الةةورد  يعتبةةر أحمةة, ونقاؤهةةا
تير مشبع  ومةن هنةا نسةتايع أن نميةي بةين ازلةوان بنةا  علةى درجةة تشةبعها وكةذلك نسةتايع القةول 

, لةى العةين متجانسةة هةي اةةول موجتهةا كةان اللةون المرئةي مشةةبعًا أنةه كمةا كانةت ازشةعة السةةاقاة ع
                            .ل إشباعاً ةرئي اقةون المةوكلما اختلفت ازشعة هي اول موجاتها كان الل

 (  37-33 :م 2005, الدراسية )                                                    



هنةةاك أحةةوال متعةةددة لةةنقص تشةةبع أن (  37-33 :م 2003)  وخاةةاب يالجبةةالحيةةث أوضةةح و 
  :وهي اللون ولكل منها تغير مستقل

 ص التشبع الختالا أصل اللون بقدر من ازبيض وهي هذه الحالة يقال أن أصل اللونقن -
                                 .قد خفف  

لحالةة يقةال أن أصةل اللةون قةد ه امةن ازسةود وهةي هةذ رنقص التشبع الختالا أصل اللةون بقةد -
 وهي هاتين الحالتين شمل التغير قيمة اللون أيضا , ظلل

  .أصل اللون بقدر من الرماد هي نقص تشبع االختالا  -
نقةةص التشةةبع الخةةتالا أصةةل اللةةون بقةةدر مةةن اللةةون المضةةاد وهةةي هةةذه الحالةةة يقةةال أن أصةةل  -

 . أاللون قد هد

اللونيةة إلةى لفةت ازنظةار هازييةا  ذات الكثاهةة اللونيةة العاليةة  وهي مجال المالب  تؤد  الكثاهة
لتوجيةه ولفةت عةين لة مةن اللةون ذو الكثاهةة العاليةة للذلك نستخدم كميات ضئي, تكون معلقة لالنتباه 

                            .( 176 :م 2006, جودة وآخرون ) المشاهد نحو أ  مناقة من الجسم مالوب ت كيدها
, ازنظةةةةار دون تيرهةةةةا  اًل هةةةةي ازييةةةةا  هةةةةبعض ازلةةةةوان تجةةةةذبك زن اللةةةةون يلعةةةةب دورًا هعةةةةاذلةةةة

وبعضةها لهةةا القةدرة علةةى إظهةار الشةةخص , وبعضةها لهةا القةةدرة علةى إبةةراي مفةاتن شخصةةية مرتةديها 
 م الواقعيةةة بمةةاهةةبعض المصةةممين يتقيةةدون هةةي اختيةةار ألةةوانه, أو أكثةةر هخامةةة مةةن الحقيقةةة , ممتلئةةًا 

ةي هةةحر نان الةبينمةا المصةمم النةاجح هةو الفة, ليه عليهم الموضوع مما قد تؤد  إلى هشل التصةميم ةمةي
االختيةار المناسةب  إلةىيحتةاج  زنةهبةل , اختيار ألوانه ليست زنها مفروضة عليةه مةن الموضةوعهي 

 .( 113: م 1998, باويير ) تصميم مع حاجات ال
ن تتكةةون مةةن عناصةةر تكوينيةةة وهةةذه العناصةةر قةةد تكةةو لةةذلك هةة ن كةةل ازعمةةال الفنيةةة والتصةةاميم 

 .كون كل هذه العناصر لون نقاة أو خا أو مساحة والبد أن ت
 
 
 
 : Shape الشكل -3

كةذلك يحةدد الفةراغ ويعاةي صةفة ل شةيا  المرئيةة , يقصد به الهيكل الخارجي أو محيا الشةي  
, لهةةا أشةةكال معينةةه تمييهةةا عةةن تيرهةةا  وأحيانةا يعةةرف بالهيئةةة وجميةةع ازشةةيا  هةةي الكةةون أو الابيعةة

  .( 65 :م 2001, أحمد )  ...أو ازساوانات أو المثلث  ههناك المربع أو المستدير



كةةةل هيئةةةة تحةةةدد بخةةةا خةةةارجي يحةةةدها هةةةو بعبةةةارة أخةةةرى  ب نةةةه( 56: م 1997) ويعرهةةةه محمةةةد 
وصةراحة وهةي هةي تلةك التةي تسةاعد علةى إظهةار الموضةوع  ةوازرضيالموضوع ازساسي للتصميم 

 .وهو ذلك الجي  الهام والمثير بالنسبة للفنان , التي تحيا بها الشكل 
مسةةاحة لهةةا وال –ويشةةكل مسةةاحة ( الةةذاتي  هةةي اتجةةاه مخةةالف االتجةةاه) وهةةي بيةةان حركةةة الخةةا 
بخاةوا وتحةدد الحةدود الخارجيةة ز  حجةم هالمسةاحة وهةي محااةة , اول وعرض ولي  لهةا عمة 
عن تتابع مجموعة متجاورة هالشكل ينش  , أكثر تركيب من النقاة والخاتعني عنصر مساح أولى 

ومتالحقة من الخاوا حيث يؤد  إلى تكوين مساحة متجانسة تختلف هي مظهر الحةدود الخارجيةة 
هإن كةل شةكل مةن , الحركة عن تكراره وباختالف اتجاه ونظام  لها باختالف تكوين الخا الذ  ينش 

, شةةوقي )  كامةةل يتكةةون مةةن مجموعةةة مةةن ازجةةيا  تكسةةب صةةفة الشةةكل تلةةك المسةةاحات لةةه كيةةان مت
  .( 136 :م 2001

 :أن الشكل نوعان ( 168-165 :م 2006) ويرى جودة وآخرون 
صر الذ  يعك  وهو العن, متاعًا وأهميةوهو أكثر العناصر التشكيلية إ :الشكل المسطح : أواًل 

 .ويتضمن الفراتات كتغيير هتحات الرقبة وازكمام ازبعاد الخارجية لتلك الخاوا المحددة للجسم 
 : اشكالويتخذ الشكل المساح عدة 

ويكون هيه الشةكل الخةارجي لةيى ملتصةقًا تمامةًا بالجسةم ويكةرر نفسةه شةكل  :الشكل المتكرر  -
 . الجسم

وهيه يكون الشكل الخارجي للجسم متباينةًا مةع خاةوا الجسةم ويخفةي كثيةرًا  :الشكل المتباين  -
 .عيوب الجسم  من

 .ويكون التصميم الخارجي متنقاًل بين أجيا  الجسم دون أن يلتص  به  :الشكل المتنقل  -
 

 :الشكل المجسم : ثانيًا 
ال  عليها يو , تحيا بها أساح ولو كانت مجموعةثالث الازبعاد المساحة ذات  أوالشكل  وهو

 :لشكل المجسم عدة أنواع مته هتوصف على أنها كتلة ويتخذ اأما إذا كانت مص, حجم 
 (المكعب , رة الك)  أن يكون ذو أساح متساوية  -1
 ( االساوانة , متواي  ازضالع ) أن يكون الشكل ذو أساح تير متساوية  -2

  يحةدد خصةائص وصةفات وتحديةد الشةكل الخةارجي هةو الةذ, ازول للتصميم  االناباعهالشكل هو 
مناسةبًا بالشةكل  تصةل اتصةاالً من يكةون كةل جةي  مةن التصةميم واالنابةاع الجيةد هةو أ, المنظر العةام

 اةي الشةكل الخةاص للتصةميم المبتكةروهو عبارة عن خاوا متتابعة هي اتجاهات مختلفةة تع, العام
  .(116-112: م 1998, باويير ) 
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ائص أسةةاح تعبيةر يةدل علةةى المظهةر الخةةارجي المميةي زسةاح المةةواد أ  الصةفة المميةةية لخصة

المكونةةات الداخليةةة والخارجيةةة وعةةن اريةة  ترتيةةب جيئياتةةه ونظةةم التةةي تتشةةكل عةةن اريةة  , المةةواد 
إنشائها هي نس  يتضح من خاللها السمات العامة للساو  وما ينةت  عنهةا مةن قةيم ملمسةية متنوعةة 

الصةفات  وكثرة ازضوا  المنعكسةة عةن أسةاح المةواد تحةدد( درجة الصقل  –النعومة  –الخشونة ) 
 .(  79 :م 2000, شوقي )  (الثقل –الخفة –الليونة  –الصالبة ) الجسمية للخامة مثل 

ولكةن القةيم السةاحية , ه اليةدحية على أنها ملم  الساو  كمةا تحسةالساهنحن ننظر إلى القيم 
 زن هي العقل مياًل لوصف الساو  المرئية على أنها, يحسها العقل  اأيضًا هي ملم  الساو  كم

ويةةؤد  تنظةةيم تلةةك العناصةةر التشةةكيلية , وأن يةةربا هةةذه الصةةفات المرئيةةة بالحركةةة , خشةةنة أو ناعمةةة
)  لةةى أخةةرىبكيفيةةات مختلفةةة وبكثاهةةات مختلفةةة إلةةى تغيةةر الخصةةائص الضةةوئية للسةةاح مةةن حالةةة إ

  .(176: م 2001, شوقي 
 :المالب  تنقسم إلى نوعين أساسيان هما  أن( 69: م 2001) ويرى أحمد 

ويةةدرك هةةذا النةةوع مةةن المالمةة  عةةن اريةة  حاسةةتي اللمةة   :الملمــس المحســوس أو الحقيقــي -1
, والبصر همن مظهر الحرير الناعم أو الصوف  يمكن أن نتعرف على ملمسها بمجرد النظر إليها 

 – ويمكةةةن أن نقةةةي  علةةةى ذلةةةك ملمةةة  الحريةةةر, ونشةةةعر بةةةه عنةةةدما نمةةةرر أيةةةدينا هوقهمةةةا ونلمسةةةهما 
 ذلك نتيجة لتباين مظهرها الساحيو , من النعومة إلى الخشونة وتدرجهما  الصوف –القان 

 (  80 :م 2000, شوقي )  تي تشكل منها العمل الفني المصممعن اري  لم  ازساح ال
والقمةةةاش لةةةه دور هةةةي التصةةةميم حيةةةث أنةةةه يسةةةاعد المصةةةمم هةةةي إعاةةةا  الخةةةداع البصةةةر  كةةةالخاوا 

بجانةب مراعةاة عناصةر , امة القمةاش يتوقةف نجةا  التصةميم وعلى حسن اختيار خ, وازلوان تمامًا 
  .(126 -122 :م 1998, باويير )  شكل واللونالتصميم الهامة ازخرى كالخا وال

ى ثةرا  هةي إخةراج أدى ذلةك إلة, يظهةر ملمسةاً  ما نجح الفنان هي أن يكيف الخامةة بحيةثلوك
 . مالمسها ددتتعازييا  حيث ويتضح ذلك هي مجال تصميم , وحدة التصميم

 (  63 :م 2003, بسيوني ال)                                                                 
ترتكي هي ت ثيرها ا دراكي على المظهر المرئةي هقةا المسةاحات  ( : إيهامي) الملمس المرئي  -2

حيةةث يمكةةن تميةةي خصائصةةها , لمةةو الخاليةةة مةةن التجسةةيم الم, الخامةةات المسةةتوية الثنائيةةة ازبعةةاد 
اعتمةةادًا علةةى السةةمات اللونيةةة والشةةكلية وتفسةةر مةةا تعكسةةه مةةن تةة ثيرات ضةةوئية تبعةةًا لتوييةةع المنةةاا  

للمسي االمعادل البصر  لإلحسا  ) ويال  أحيانًا على ظاهرة إدراك المالم  , المضيئة والفاتحة 
  .( 208 :م 2006, جودة وآخرون )  (



مةةةن المالمةةة  عةةةن اريةةة  التقنيةةةات والمعالجةةةات التشةةةكيلية علةةةى  ويمكةةةن تحقيةةة  هةةةذا النةةةوع
 .الساح ذ  البعدين عن اري  توظيف عناصر التصميم كالنقاة والخا والمساحة 

  .( 82 :م 2000, شوقي  )                                                                  
ومهمةةا , هةةي الابيعةةة مهمةةا اختلفةةت قيمتهةةا  حيةةث لةةم يعةةد مةةن الصةةعب اسةةتخدام أ  خامةةة موجةةودة

تلفةة ومةةا تصةةميم ازييةا  ومجةاالت الفةةن المخوهةةذا نةات  عةن االرتبةةاا الوثية  بةين ,تنوعةت مالمسةها 
ظهةةار سةةاوحها ب سةةاليب أشةةتمل  عليةةه مةةن منتجةةات هنيةةة متنوعةةة تنةةت  إمكانيةةة االبتكةةار والتجريةةب وا 
 .( 23: م 2003, الهاد   عبد)  متنوعة تخدم مجال تصميم ازييا  ملمسيه

  
 Design Basics: أسس التصميم  -ثالثا

الجمةةالي الرئيسةةي الةةذ  يحةةاول الفنةةان أو المصةةمم تحقيقةةه بصةةورة يمثةةل أسةة  التصةةميم الهةةدف 
وتتعدد , تعك  الغرض الجمالي والوظيفي من العمل المصمم محمل بذاتية الفنان وهرديته التعبيرية 

لكةل منهةا كيفيةة خاصةة تتالةب هذه ازس  التصميمية بحيث يصةبح  حق الصور وازساليب التي ت
التةةي يؤديهةةا العمةةل الفنةةي  مةةن المصةةمم مراعاتهةةا بالصةةورة التةةي توصةةل الرسةةالة الفكريةةة أو الجماليةةة

  .( 165 :م 2000, شوقي )  المصمم
ي تركيةةأو ال, ارةةوالسيةة, لةكةةالترابا والتكامةة, إن تصةةميم أ  عمةةل هنةةي يتضةةمن بعةةض ازسةة  

 ) وهةةةةذا إلةةةةى جانةةةةب العناصةةةةةر المرنةةةةة, اعا يقةةةة والترديةةةةد أو التنغةةةةيم أو, والتةةةواين والنسةةةةبة والتناسةةةةب
اعد هةي رهةع التةذو  ةةةهةذه ازسة  يسوبةدون شةك هةإن تفهةم ( الملمة  , ازلةوان, ازشكال, كالخاوا

 .( 59 :م 2007, صباغ )  ني والجمالي والحسي هي التصميماتالف
 

زس  والقواعد يجدر بنا أواًل أن نعلةم أن كةل تصةميم يجةب أن يتضةمن مةا وقبل أن نذكر هذه ا
 :يلي 

 .البنا  التخاياي للتصميم  -1
  .تشكيل التصميم على الجسم البشر   -2

 .إمكانية إخراج التصميم وتنفيذه  -6

 .هالتصميم يعتبر مقيا  للذو  بالنسبة للمصمم والمشتر  على حد سوا  
  .( 122 :م 1998, باويير )                                                                  

 :الفنية للتصميم وهيما يلي توضيح هذه ازس  
 : Unity( الوحدة ) الترابط والتكامل  -1



أس  التصميم أن الوحدة هي ازسا  ازول للتصميم وأن بقية "  Feld man" يرى هيلد مان 
وحةدة التصةميم  ويضةيف بة ن, ت كيد صفة الوحةدة هةي العمةل الفنةي  مختلفة لازخرى ما هي إال ار 

وعامةةل ثةةانو  يكةةون بمنيلةةة التةةابع , ن يحتةةل مركةةي االهتمةةام هةةي التصةةميمتتحقةة  بوجةةود عامةةل مهةةيم
  .( 60 :م 2001, أحمد ) للعامل المهيمن ليؤكده 

ي وتعتبةةةر مةةةن أهةةةم المبةةةادئ وأن تحقيةةة  الوحةةةدة أو التةةةملف مةةةن المتالبةةةات الرئيسةةةية ز  عمةةةل هنةةة
 نجاحه من الناحية الجمالية ويعني مبدأ الوحدة هي العمل الفني أن ترتبا أجيا ه هيمةا بينهةا لتكةون 

هةةةإن العمةةةل الفنةةةي ال يكتسةةةب قيمتةةةه , ة ازجةةةيا  هةةةي حةةةد ذاتهةةةاجميعةةةًا وحةةةدة واحةةةدة همهمةةةا بلغةةةت دقةةة
)  ض ازخر رباًا عضويًا وتجعله متماسكاً الجمالية بغير الوحدة التي تربا بين أجيائه بعضها بالبع

  .(165: م 2000, شوقي 
أهمهةةةا الوحةةةدة هةةةي العمةةةل الفنةةةي تشةةةتمل عةةةدة مجةةةاالت  ب نةةةه(  75 ,م 2005) ويةةةرى الدرايسةةةة 

وحدة الشةكل والفكةرة وازسةلوب الفنةي ونسةعى مةن خةالل الوحةدة هةي العمةل الفنةي إلةى تحقية  هةدهين 
 :أساسين هما 

وازلةوان والخاةوا والقةيم بهةا ازجةيا  وازشةكال ويقصد ا  التصميم بعضها ببعض القة أجي ع :أواًل 
وهةةي ازسةةلوب الةةذ  يتةةملف هيةةه كةةل جةةي  مةةن التصةةميم بةةاآلخر لخلةة  إحسةةا  بالصةةلة , السةةاحية

ومةةةن الممكةةةن أن يةةةدعم الفنةةةان الوحةةةدة واالسةةةتمرار بةةةين أجةةةيا   إمالئةةةهالمسةةةتمرة بةةةين ازجةةةيا  وت كيةةةد 
والمصمم حر كل الحريةة هةي تنةاول الموضةوع مةن أ  . المساحات والمساومة بينها مراعاةالتصميم ب

حساسه وبما يحق  وحدة التصميم جانب بما يتف  و   .ا 
  .( 27 :م 2003, لجبالي وخااب ا)                                                         

 :عالقة الجزء بالكل : ثانيًا 
أهميةةة  والشةةكل العةةام ولهةةذه العالقةةة هذ  يصةةل بةةين كةةل جةةي  علةةى حةةدويقصةةد بهةةا ازسةةلوب الةة
هةذه ازجةيا  بين أجيا  التصميم بعضها بالبعض ازخر إذا لم تتواهة   كبرى هال قيمة للعالقة الجيدة

مةةةن المسةةةاحة الكليةةةة التةةةي تشةةةغلها اآلن النتيجةةةة حينئةةةذ سةةةوف تكةةةون تيةةةر مرضةةةيه ولةةةذلك يجةةةب أن 
 .يراه تير منس  داخل الشكل العام التصميميستبعد الفنان كل جي  من 

 .(28:م2003,لجبالي وخاابا)                                                           
 

وهةةذا يعنةةي الةةدور الةةذ  يلعبةةه الجةةي  بالنسةةبة لبقيةةة التصةةميم لكةةي نصةةل لتكامةةل ووضةةو  الفكةةرة 
  .( 68 :م 2005, ماضي وآخرون ) الفنية 

هةذين ن الوحدة هي العمل الفني والتصةميم ال تةتم إال عنةدما يةنجح المصةمم هةي تحقية  ولذلك هإ
 . وعالقة الجي  بالكل , عضها ببعض عالقة أجيا  التصميم ب الهدهين ازساسين من حيث

 (  60 :م 2001, أحمد )                                                                    



بةةل إنةةه حتةةى إذا تةةوهرت هةةي التصةةميم , ابا عةةاماًل هامةةًا وأساسةةيًا هةةي أ  عمةةل هنةةي ويعتبةةر التةةر 
جميةةع عناصةةره مةةن قمةةاش ولةةون وخةةا هإنةةه لةةن يتحقةة  لةةه النجةةا  إال إذا كةةان هنةةاك تةةرابا بةةين هةةذه 

وعلةى , بعضها ببعض ومن هنا نش  التكامةل والترابا ينبع منه ا حسا  بعالقة ازجيا , العناصر 
هميةةةةةة التةةةةةي يسةةةةةتحقها هةةةةةي يعاةةةةةون للتةةةةةرابا ازمعظةةةةةم مصةةةةةممي ازييةةةةةا  النةةةةةاجحين  ذلةةةةةك نجةةةةةد أن
وهذا مع العلم ب ن الترابا ال يقتصر على عناصر اليى المصةمم هقةا بةل يشةمل أيضةًا , تصميماتهم

 .العالقة بين اليى والجسم المصمم له هذه اليى ومكمالت ازناقة المستخدمة 
, التي ترتديه وأيضًا بين التصميماًا بين التصميم وبين الشخصية ينبغي أن يكون هناك تراب: همثاًل 

وعلةةى ذلةةك كةةان مةةن , ياًل ولكنةةه ال يتفةة  مةةع مةةن ترتديةةههربمةةا يكةةون التصةةميم جمةة, وشةةكل الجسةةم 
هيتوقف على حسن , تال م مع شكل الجسم الذ  سيرتديهالضرور  االهتمام باختيار المالب  متى ت

, نصةةر )  ين عناصةةر التكةةوين نجةةا  للتصةةميم ونشةةر الخاةةوا الجديةةدة والتةةرابا بةة, ودقتةةهاالختيةةار 
  .(66 :م 1977
وشةكل ولةون وملمة  نجا  التصميم يعتمد بالدرجة ازولى على مدى ترابا عناصره مةن خةا لذلك ه

)  .ولذا يعتبر الترابا من أهم العوامةل الفنيةة لبنةا  وتكامةل التصةميم , مع بعضها البعض(  خامة) 
 (  86 :م  2000, لشاهعي التركي وا
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هةةو القاعةةدة ازساسةةية التةةي يجةةب أن تتضةةح هةةي كةةل تصةةميم أو أ  عمةةل هنةةي وهةةو يعبةةر عةةن 
عةةةن اريةةة  حسةةةن توييةةةع العناصةةةر والوحةةةدات وازلةةةوان وتناسةةة  عالقاتهةةةا التكةةةوين الفنةةةي المتكامةةةل 

 (  68 :م 2005, اضي وآخرون م. ) ببعضها وبالفراتات المحياة بها
لفعلي أو البصر  من نقاةة أو التوييع المتساو  للثقل ا ب نه(  166: م1998) وتعرهه باويير 

 .والغرض منه هو إيجاد صلة مريحة لكل أجيا  التصميم , محور
صةةميم وعلةةى ذلةةك هةةإن الت ,التصةةميم يعنةةي عةةدم تعادلةةه وتخلخلةةهحيةث أن هقةةدان عنصةةر التةةواين هةةي 

زلةةوان التصةةميم بتوييةةع الخاةةوا وازشةةكال واويقةةوم هةةذا العنصةةر هةةي  ,المتةةواين يبةةدو متةةدهوراً تيةةر 
  .( 68 :م 1997, نصر )  باريقة تبعث على االرتيا 

وقد يظهر التواين على شكل عنصر واضح هي التصميمات التي يغلةب عليهةا التوييةع ازسةا  
 والذ  يتوسا التصميم ,بي الشكل ازكبر حجمًا الموجودة على جان, ل شكال المتساوية هي الحجم 

  .( 31 :م2007, صباغ ) 



لةةي  هنةةاك قواعةةد ثابتةةة لتحقيةة  االتةةيان هةةي الفةةن ههةةي  ب نةةه(  31 :م 2003) ويةةرى البسةةيوني 
عةن ارية   تتصل بإحسا  الفنان واريقة تناوله عناصر العمةل الفنةي و هقةد يتحقة  االتةيانمشكلة 

 .التشكيلية شكل والحجم والملم  واللون والخا وتير ذلك من العوامل  التماثل أو بالتوييع هي
وهي الفن هإن العمل الفني يتحق  هيه االتيان من خالل توييع عناصره توييعةًا عةاداًل هعوامةل الفةاتح 

  .يانةا  باالتةاي إحسةاريقة تعةوالغام  والتجمع واالنتشار كلها مصاته ب
 :على عدة أنواع  االتيان وي تي (  61 :م 2001, أحمد ) 
 .ازشكال الموجودة بين ارهي التصميم وهو االتيان النات  من تماثل  :التوازن المتماثل  -1
ــوازن  -0 ــر الت ــل الغي دون أن يكةةون التاةةاب  بةةين الجةةانبين كةةاماًل هقةةد هيةةه التةةواين يظهةةر  :متماث

 .اللون والمالم  : يكون هناك اختالف هي عناصر التصميم مثاًل 

هةي , وهيه تتويع أشكال التكوين الفنةي والتشةكيل حةول محةور أو مركةي مةا  :التوازن المحوري  -4
 .نقاة ما هي التصميم وتالبًا ما تكون هي الوسا 

هو عبارة عن الشعور بالتواين ينت  هي نف  ا نسان وهذا النوع من التواين : التوازن الحسي  -3
 .لعمل الفني أو التصميم يتالب خبره هنية كبيرة هي التحكم با

 (  78-77 :م 2005 اخرونايسة و ر الد)                                                     

 :نوعان من أنواع االتيان هما ( 158: م 2000) سوقي دويييد 
ويعنةةي الةتحكم هةةي الجاذبيةات المتعارضةةة بالةدوران حةةول نقاةة مركييةةة : االتـزان اإلشــعاعي  .1

ل الةةةذ  يخضةةةع هةةةي تنظيمةةةه لهةةةذه المركييةةةة ذو حركةةةة دائريةةةة تةةةوحي باهتياييةةةة يكةةةون الشةةةك
 .بصريه لكنها من النوع اليخرهي الذ  يخضع هي جانب منه زنواع من التماثل التشكيلية 

 بصرية عن اري  ا حسا  ويعني التحكم هي مجمل الجاذبيات ال: االتزان الوهمي  .2

لفنةي أو التصةميم بصةورة تيةر منتظمةة وال يمكةن االسةتدالل الجذب والتنةاهر هةي العمةل ا بتعادل قوى
عليها إال من خالل تواينها الداخلي الناشب من عالقتها التبادلية بين مختلف عناصر العمل وقيمتةه 

 :وهو مختلف عن االتيان المحور وا شعاعي من ناحيتين 

  بةةةين جميةةةع عناصةةةر بةةةل يؤكةةةد التناسةةةب , المركةةةي البةةةؤر   أوعةةةدم الوجةةةود الفعلةةةي للمحةةةاور
  .التكوين 

   يعنةةةي تضةةةاد العناصةةةر التةةةي تختلةةةف أكثةةةر ممةةةا تتنةةةاظر هيمكننةةةا أن نعةةةادل مسةةةاحة حمةةةرا
 .صغيرة ذات إشعاعية بصرية لونية مؤثرة ب خرى كبيرة يرقا  هي مكان أخر من التصميم 

 :نوعًا أخر من أنواع االتيان (  637 :م2006) ويضيف جودة وآخرون 
نسةةان وهيةةه يكةةون الجةةي  العلةةو  يةةواي  الجةةي  السةةفلي ويتحقةة  ذلةةك هةةي جسةةم ا  :ياالتــزان الرأســ -

وهذا النما يساعد كثيرًا هي إخفا  بعةض العيةوب الجسةمية والمتعلقةة , هو  وأسفل مناقة وسا الفرد
حيث أن بعض ازهراد يكون لديهم جي  أاول من جي  , بعدم تواه  الجي  العلو  مع الجي  السفلي 



وكلمةةا اتفةة  االتةةيان الرأسةةي مةةع الخةةا الجسةةمي هةةي التصةةميم , يان يخفةةي هةةذا العيةةباالتةة واسةةتخدام
 عد هي نجا  التصميم أعاى اناباعًا بالح  والجمال عند رؤيته ويسا

من الخصائص ازساسةية التةي تلعةب دورًا هامةًا هةي جماليةات التكةوين أو التصةميم لذلك هإن التواين 
فسية حين النظر إليه ويسةعى الفنةان والمصةمم نحةو تحقية  االتةيان حيث يحق  ا حسا  بالراحة الن

)  يةة هحسةب ولكةةن زنةه مةن أسة  الحيةةاةفنالسة  مةةن ازهةي تنظةيم عناصةر عملةةه الفنةي لةي  زنةه 
  .( 159 :م 2000, شوقي 
 : Rhythmاإليقاع  -4

ها يقاع بصورة  وقد يكون مستمرًا واضحًا وصريحًا أو با يحا , هو الشعور بالحركة المنتظمة 
وا يقاع هو تنظةيم للفواصةل , المتعددة يعني تردد الحركة بصورة منتظمة تجمع بين الوحدة والتغير 

للفواصةل بةين الخاةوا وازشةكال والحجةوم وقةد يكةون هةذا التنظةيم , الموجودة بةين وحةدات التصةميم 
شكال والخاوا وتقسيم حيةي ها , وازلوان أو ترتيب درجاتها أو تنظيم التجاهات عناصر التصميم 

, جةودة وآخةةرون )  ويعةةد ا يقةاع مةةن ازسة  االتجاهيةةة, التصةميم إلةةى هواصةل سةةاحية أو إمكانيةة 
  .( 612: م 2006

ا يقاع حينما يحاول المصمم أن يحق  الوحةدة واالتةيان هةي تصةميماته وا يقةاع مةرتبا ويتواجد 
ازشةكال والتجةاذب الةذ  يحةدث بينهةا لمسةاهات بةين بالتنوع سوا  هةي الشةكل أو النظةام وبالتناسةب ها

حجامهةةا وهةةي وسةةائل لتحقيةة  ا يقةةاع هةةي التصةةميم  وبا مكةةان المصةةمم , والنسةةب بةةين مسةةاحاتها وا 
)  لوحةةدة هةةي كةةل التصةةميمات اليخرهيةةةاسةةتخدام ا يقةةاع للت كيةةد علةةى التةةواين والتناسةةب واالنسةةجام وا

   .( 52 :م 2005, ماضي وآخرون 
 :ب ن ا يقاع ينقسم لعدة أنواع أهمها (  80-79: م 2005) لدرايسة ويذكر ا

وهو النةوع تتشةابه هيةه الوحةدات والمسةاهات تشةابهًا تامةًا هةي جميةع ازوجةه  :اإليقاع الرتيب  -1
 يقةاع بشةكل منةتظم وتتكرر هيه الوحدات التي تشةكل هيهةا ا, ون اللونمثل الشكل والحجم والموقع د

  .(150: م  2000, شوقي  ) دون أ  اختالف
ــاع  -2 ــب المغيــر اإليق وهةةي أن تتشةةابه الوحةةدات مةةع بعضةةها الةةبعض وكةةذلك أن تتشةةابه : رت

المساهات مع بعضها لكن ال تتشابه المساهات والوحدات مع بعضها البعض ويظل معتمدًا على نوع 
 .التنظيم 

هةةذا يحتةةاج إلةةى مقبةةول و وهةةي أن تترتةةب الوحةةدات والفتةةرات بشةةكل مةةريح و  :اإليقــاع الحــر  -6
ويختلف هيه شكل الوحدات عن بعضها اختالهًا تامًا كما تختلف المسةاهات عةن إدراك هني وثقاهي , 

وعناصةره وصةياتتها لةنظم خاصةة  يه يخضع الفنان هي ترتيةب مفرداتةهبعضها اختالهًا تامًا أيضًا وه



ة أو كليهما ويكون للمصمم الحرية تقوم عليها نس  التكرار التي يتوقف على ثبات الوحدة أو المساه
  .الكاملة هي تناول مفرداته المتكررة دون قوالب تنظيمه معينة

  .( 150:  م 2000 ,شوقي )                                                                    
ع ثبات وبقةا  وهو ا يقاع الذ  يتناقض هيه حجم الوحدات بالتدري  م:  اإليقاع المتناقض -6

 .حجم المساهات والعك  صحيح 
وهةةةو ا يقةةةاع الةةةذ  يتيايةةةد هيةةةه حجةةةم الوحةةةدات بالتةةةدري  مةةةع ثبةةةات حجةةةم : اإليقـــاع المتزايـــد  -5

 .المساهات 

ومةن  ا يقةاعوتكون بمثابة تنظيمات تحقة  عنصةر التي تبري ا يقاع  النوعيةوهناك بعض القيم 
 : هذه القيم
 . ا يقاع من خالل التكرار -
 .ا يقاع من خالل التدرج  -

 .ا يقاع من خالل التنوع  -

  .( 156 :م 2000, شوقي ) ا يقاع من خالل االستمرار  -

وهي النهاية ه ن ا يقاع يرتبا ارتبااًا شديدًا بالمضمون ههو مةن أهةم وسةائل التعبيةر عةن الةنف  
 .أهكار ومشاعرما لدى المصمم من ها يقاع يوضح , وعن مشاعر المصمم المبدع 

  .(616:م 2006, جودة وآخرون )                                                         
 : Proportionالنسبة والتناسب  -6

وتعتبةةر , هةةي عبةةارة عةةن العالقةةة بةةين أبعةةاد جةةي  معةةين مةةن العمةةل الفنةةي وبةةين بةةاقي ازجةةيا  
يرة ةوللنسةبة قيمةة كبة ,واضحة هي كثير من ازشيا  هادأهم صفات التكوينات الابيعية هنج نسبة منةال

درجة الاول والعرض والسةمك هي إيجاد ابيعة الشكل ز  نوع من العمل الفني حيث تتضمن تقسيم 
 حيث ةههةةةةةةةةةةةةي تعاةةةةةةةةةةةةي التةةةةةةةةةةةةواين هةةةةةةةةةةةةي العناصةةةةةةةةةةةةر الموجةةةةةةةةةةةةودة هةةةةةةةةةةةةي تصةةةةةةةةةةةةميم مةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةة, وتيرهةةةةةةةةةةةةا

  .( 50:م 1977, نصر )  ياحم ةال تسبب الت
دلوا ةوعم أول من وضع القوانين والنظريات للنسب ثم جا  ا تري  وقدما  المصريين ه
عرهت بالنسب الذهبية ثم وصفوا أساسًا للنسب والمعدالت الثابتة التي , القوانين المصرية المبساة

) ذه النسب ةع هةمالهم تتبةظم أعةوقد توصل اليونانيون القدما  إلى قاعدة التيايد هي النسب وكانت مع
  .(66 :م 2001, أحمد ) ( 8:16و أ 6:5/5:8
  Dominance( السيادة )   Emphasisالسيطرة والتركيز  -5

زسة  التةي تسةاعد هةي جةذب يعتبر عنصر السيارة والتركيي هي أ  عمل هني من أهةم وأبسةا ا
هفةي مجةال الفةن والتصةميم نجةد الفنةان والمصةةمم عةادة مةا يصةنع هةي اعتبةاره أن تكةون هنةةاك , االنتبةاه



ويركي عليه بمسةاعدة بعةض الخاةوا ازخةرى , هي تصميماته يعايه كل اهتماماته أو خا سائد هكرة
 .وتقيم بمساعدة الرائي وجذب انتباهه إلى ما يريده المصمم هي التصميم , ازهميةالتي تكون أقل هي 

 (  63 :م 1977 ,نصر) 
لهةةا بةةاقي العمةةل  سةةائدة يخضةةعأو هكةةرة , ون لكةةل عمةةل هنةةي محةةور أو شةةكل تالةةبويجةةب أن يكةة

, وقةد يكةون هةذا المحةور ناشةئًا عةن اسةتخدام ازلةوان والقمةاش باريقةة معينةه وتخةدمها عناصةره ,الفني
 (62 :م2001, أحمد )  .تجعل المشاهد يح  بسيادة بعض عناصر التصميم 

أنةةه يمكةةةن ( 118-116 :م 2003) و عبةةد الهةةاد  ( 139 :م 2000) يتفةة  كةةاًل مةةن شةةوقيو 
 :ة هي مجال تصميم ازييا  بعدة ار  تنفيذ السيار 

  : Contrastالسيادة عن طريق التباين في األلوان  -1
من ويمكن تحقي  السيادة عن اري  تباين اللون بإعاا  الموضوع الرئيسي أهمية أكثر من تيره 

 .وذلك عن اري  ييادة شدة ا ضا ة للموضوع الرئيسي عن سواه , المواضيع 
  Sharpnessالحدة  السيادة عن طريق -0

أ  ييادة ظهور التفاصيل الدقيقةة هةي جةي  دون تيةرة مةن , ا  بالتصميمعند ييادة حدة أحد ازجي 
  .كون هو المسيار والسائد عن تيره ازجيا  هيكون هيه الحدة وي

وذلةك كة ن يكةون مكةان الموضةوع الرئيسةي هةي التصةميم هةي المقدمةة :السيادة عـن طريـق القـرب  -4
للتركيةةي علةةى  ت الثانويةةة بعيةةدة هةةي المةةؤخرة وتعتبةةر هةةذه الاريقةةة مةةن اةةر  جلةةب النظةةروالموضةةوعا

 .العنصر ازمامي هي مقدمة التصميم 
 : lsolationالسيادة عن طريق االنعزال  -6

وتواجةةدت عناصةةر متعةةددة كمجموعةةة هةةي بةةاقي , ر مةةا هةةي أحةةد أجةةيا  التصةةميم صةةإذا وضةةع عن
 .لعنصر الوحيد المنعيل ويعاي إيحا  بالسيارة همن المؤكد أن يسود ا, التصميم 

  : Textureالسيادة عن طريق الملمس  -5
المسةاحة  نجةد ان, أو مسةاحة أخةرى صةغيرة خشةنة الملمة   Motionملسةا  إذا وجدت مساحة 

 .ويمكن أن يحدث العك   ,مميية عن المساحة الكبيرة الملسا  هي التى سوف تسود النها الخشنة 
 :أو السكون  Motionعن طريق  السيادة -3

 ويمكن العك  , م ازخرى الساكنة يسود الجسم المتحرك لو تواجدت معه مجموعة من ازجسا
  Visual Focusالسيادة عن طريق توحيد اتجاه النظر  -7

وهةةي التصةةميم يعتبةةر مركةةي السةةيادة البةةؤرة التةةي يتجةةه إليهةةا نظةةر المجموعةةة والتةةي تسةةمى مركةةي 
 .النظر 

 :سيادة عن طريق اختالف شكل الخطوط أو شكل عناصر التكوين ال -8



ك ن يتماثل شكل واتجاه مجموعة , تتحق  السيادة إذا اختلف شكل الموضوع الرئيسي عما حولها 
 .من الخاوا وت تي خاوا أخرى تكون من مجموعها شكاًل مغايرًا 

 :فيذ السيادة عن اري ييا  يمكن تنتصميم از أنه هي مجال(  66 ,م 2001) ويرى أحمد 
 .إعاا  بعض الخاوا السيادة والقوة عن اري  سمك الخاوا  -1
ترتيب الخاوا باريقة تير م لوهة لما لها من القدرة على أن تقود العين وتجذب إلى  -2

 .محور االرتكاي الذ  يدور حوله التصميم 

 .أشكال الخاوا وتفاصيلها الدقيقة تساعد على جذب ازنظار  -6

 .ازلوان يساعد على جذب االنتباه إلى ازشيا  المراد إيضاحها التقارب هي  -6

 .استخدام ألوان قوية أو لون واحد متعدد الدرجات  -5

 .استخدام الكلف أو التاريي هو  تصميم بسيا  -3

 .الخ .. قبل وضع دبو  أو ورد  أو أشارب , استخدام ا كسسوار باريقة معينة  -7      

 : Contrastالتباين  -7
 .هالتضاد بين ازشيا  يظهر االختالف بينها ,  حسا  بوجود اختالف واضح هو ا

  .(629 :م 2006, جودة وآخرون )                                                             
ن ةثير مةةةةهر هةةةي كةةةةولةةةم يقتصةةةر التبةةةاين هةةةي ازلةةةوان هقةةةا مةةةن حيةةةث قيمةةةة وشةةةدة اللةةةون ولكةةةن يظةةة

 (.      65: م 2001, أحمد ) والمبالغة تقل من الشي  القليل والبسيا إلى الحد الحاالت والتي تن
, ونحةةن عنةةدما نةةدرك هيئةةة الشةةكل هةةإن ذلةةك يعنةةي ضةةرورة وجةةود اختالهةةات هةةي المجةةال المرئةةي 

هالعين تميل إلى الرابا بين مجموعتين من ازشيا  , وأينما توجد اختالهات البد أن يكون هناك تباين 
يوضةةةةح           ولمةةةةا كةةةةان التكةةةةرار, هات مةةةةع المتشةةةةابهات واالختالهةةةةات مةةةةع االختالهةةةةات المتشةةةةاب

ازهميةةة هةة ن التبةةاين يحةةد الفةرو  واالختالهةةات وحيةةث أن التبةةاين هةو أحةةد ازسةة  ذات , المتشةابهات 
)  ف لذلك يعةد أحةد ازسة  التركيييةة الخاصة ههو يركي االنتباه على الجي  الذ  يتواجد هيه االختال

  .( 629:م 2006, جودة وأخرون 
,  هإذا مةةا أحسةةن اسةةتخدام, واسةةتخدام التبةةاين هةةي التصةةميم يرهةةع مةةن القيمةةة الجماليةةة للتصةةميم 

ويظهةةر التبةةاين هةةي القمةةاش جمةةال التصةةميم وذلةةك باسةةتخدام أقمشةةة مختلفةةة هةةي وينهةةا أو انسةةدالها أو 
 .درجة شفاهيتها أو لمعانها أو نعومتها مع تواه  اللون 

 : Harmonyالتوافق  -8
وهةةو تواهةة  ا حسةةا  (   56: م 1977, نصةةر ) يقصةةد بهةةا التجةةان  أ  االنسةةجام والتناسةة  

العالقةةة التةةي تسةةتند للةةذو  السةةليم بةةين  ويعتبةةر, الوحةةدة البصةةرية الممتعةةة  ووتنةةاتم الحالةةة المياجيةةة 



أ  أن , تلفةة باةر  متعةددة مرضى من ازشيا  المخد اتحا من, ا  داخل الكيان الواحدمختلف ازجي 
 .االنسجام يربا كل أجيا  التصميم بعضها ببعض ويرباها بالمرتد  

  .(673: م 2000, جودة وآخرون )                                                            
 هاالنسةةةجام يةةةرتبا بمعنةةةى التكيةةةف والمصةةةمم يؤكةةةد علةةةى االنسةةةجام بةةةين مكونةةةات العمةةةل الفنةةةي أو

هالتواه  يحةدث بةين مكونةات وعناصةر العمةل , إذ يكون لديه القدرة على التكيف مع بيئته , التصميم 
 .مع بعضها البعضمثال خا االنسجام بين ازلوان وعالقة ازشكال 

  .( 86 :م 2005,  الدارسية )                                                                  
وانسجام جميع عناصر التصميم مع بعضها البعض يهدف  ظهار الفكرة ازساسية  أ  أن تواه 

 .للتصميم دون حدوث تكرار لتقسيماته أو نسيان زحد عناصره 
  .(90 ,م 2000,التركي والشاهعي )                                                             

ولكن هناك بعض العوامل التي تؤثر هي , وانين ثابتة ولي  من السهل إخضاع عملية التواه  لق
- :عملية التواه  يجب وضعها هي االعتبار 

ولكةةن عمليةة تنظةيم وترتيةةب العناصةر معةا يعاةةي , لةي  التواهة  نتيجةةة اختيةار هحسةب -1
 .إثرا  كبيرا هي تقبلها أو النفور منها 

 .كبر المساحة  وأصغر المساحة أيضا تؤثر هي التواه  هيقل إعجابنا أو يييد وهقًا ل -2

مالئمة  هإذا استخدمت خامة تير, التواه  هي " هعااًل " الخامة المستخدمة تلعب دورًا  -6
 .رتم تواه  اللون وخالهه " لمكونات التصميم هإنها تسبب نفورًا 

علةةى اللةةون المجةةاور لةةه هتظهةةر ازلةةوان ولهةةا " أو تباينةةا " أن كةةل لةةون يضةةفي تواهقةةًا  -6
 .ممييات خاصة

 .تلف لو تيرنا هي كنه اللون أو درجته أو شدته أو حجمه أو ما يحاوره تخ -5

هةةي التةةي تتكةةون مةةن كنةةه لةةون واحةةد موضةةوع بجةةوار ازبةةيض أو أن أ  مجموعةةة لونيةةه متواهقةةة     
 .ازسود أو الرماد  

وبوجه عام ه ن ينبغي مراعاة تواه  لون الفستان مع لون الشعر والعين والبشرة وكذلك مع لون 
متراباة إذا اختل منها جي  أثر على الكيان الكلي زناقة لكلف وا كسسوار ههذه كلها تكون وحده ا

  .(56: م 1977, نصر ) الفرد 
 : Repetitonالتكرار  -1

, تحريةةك نفةة  الشةةي  هةةي مواقةةع مختلفةةةأو , هةةو اسةةتخدام نفةة  الشةةي  أو العنصةةر أكثةةر مةةن مةةرة 
وهةو أبسةا ازسة  , ة أو أكثر داخل مسةاح العمةل الفنةيفردوالتكرار هو الفن هو حركة عنصر أو م

  .(233 :م 2006, جودة وآخرون )  جميعًا وحدة البنا  لكثير من ازس  ازخرى 



دراك حركتهاويؤكد التك وعادة يلج  المصمم إلى التعامل مع مجموعات من , رار اتجاه العناصر وا 
, مجموعةات لونيةة متباينةة أو مندرجةةمربعةات أو  العناصر قةد تكةون خاواةًا أو أقواسةا أو مثلثةات أو

وهي أ  من هذه الحاالت يلج  المصمم إلى التكرار الذ  هو استثمار زكثر من شكل هي بنا  صةي  
شوقي ) خالل ترديدات دون خروجه عن ازصلمن مجردة أو تمثيلية قائمة على توظيف ذلك الشكل 

  .(225: م 2001, 
 :خمسة تقسيمات ويمكن تصنيف التكرار إلى 

 .تكرار قائم على ثبات الوحدات وثبات المساهات  -1
 .تكرار قائم على ثبات الوحدة وثبات المساهات مع اختالف وضع الوحدات  -2

 .تكرار قائم على ثبات الوحدات واختالف المساهات  -6

 .تكرار قائم على اختالف الوحدات وثبات المساهات  -6
  .(156 :م2000, شوقي)المساهات واختالف الوحدات  تكرار قائم على اختالف -5
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 التصميم واالبتكار:الفصل الرابع
 :التصميم واالبتكار 

ويقصةةةد بةةةه صةةةياتة العالقةةةات  ( Design)التصةةةميم  ةإن مةةةن أهةةةم صةةةفات العمليةةةة االبتكاريةةة
 وهنةةةاك اخةةةتالف هةةةي اآلرا  حةةةول الوقةةةت المالئةةةم لوضةةةع ,ع يخةةةدم بنةةةا  التصةةةميمب حكةةةام واالتشةةةكيلية 

هةةبعض المصةةممين يةةرون أن التخاةةيا ز  تصةةميم البةةد أن يكةةون , التصةةميم أو بةةرويه هةةي التصةةميم
من مجاالت  هاتستمد عناصر  مبتكر وعليه هإن كل عمل تصميم,  ض هيهتخاياًا شاماًل قبل أن يخا
ع وضعها الجديد داخل العمل التصةميم صلية وتكتسب صفة مغايرة تتناسب ممختلفة تفقد صنعتها از

 .( 53 – 55: م 2000, البسيوني )  المبتك



حسةةيًا يتصةةف بالتماسةةك  وحةةدة الشةةكل التةةي تجعةةل منةةه موضةةوعاً  هيجةةب أن يتةةوهر هةةي التصةةميم
نةةا ز  عمةةل هةةإذا نظر , مةةدلول بةةااني يعبةةر عةةن حقيقةةة روحيةةهإلةةى جانةةب احتوائةةه علةةى , واالنسةةجام

تصميمي نجد أن المحسو  الجمالي الذ  تشكل من خالل المادة البد وأن يسهم هي إبراي إشارة أو 
عالمةةة تؤكةةد حقيقةةة أو ظةةاهرة معينةةة وهةةي مةةا يالةة  عليةةه موضةةوع العمةةل الفنةةي هاختيةةار المصةةمم 

لنةا مةن هالمصمم ال ينسةخ الموضةوع أو ينقلةه بةل يقةوم , ضوعاته يكشف لنا عن ابيعة شخصيتهمو 
لةذا , بالنسةب لةه  لذلك المعنى الوجةداني والعقلةي الةذ  يناةو  عليةه هةذا الموضةوع خالله معداًل حياً 

ليكشةف لنةا عمةا يكمةن هةةي , هةي ترجمةةة الواقةع بلغتةه الخاصةةهةي التعبيةر يتمثةل  هةإن نجةا  المصةمم
نمةةا يكمةةن , كةةر ال يتمثةةل هيمةةا يرويةةه مةةن وقةةائعهالعمةةل ا بةةداعي المبت, وجدانةةه هةةي الاريقةةة التةةي وا 

 .(63:م 2003, عبدالهاد  )  قائعتروى بها تلك الو 
التفكيةةر االبتكةةار  يتضةةح باريقةةة إيجابيةةة هةةي ازدا  الفنةةي هةةي التصةةميم ازييةةا  الةةذ  وقةةد بةةدا 

السةةيكولوجية  باالبتكةةار  مةةن الجوانةةويعتبةةر دور التفكيةةر  ,عتمةةادًا كبيةةرًا علةةى المجةةال الفنةةييعتمةةد ا
 .ل على التصميمات المبتكرة التي تفي بحاجة المستهلكين المهمة هي الحصو 

  .(10: م 2002, عابدين )                                                              
ليحصةل هةي النهايةة علةى أييةا  , إذا كةان مبتكةراً  يع المصمم أن يصل إلةى ا بةداع إالهال يستا

حيةةةث تعتمةةةد عمليةةةة التصةةةميم علةةةى قةةةدرة المصةةةمم علةةةى , يةةةرهأصةةةالتها لةةةم يصةةةل إليهةةةا تفكيةةةر تلهةةةا 
زن تصةةميم ازييةا  عمةةل مبتكةر يرتكةةي هيةه المصةةمم علةةى , االبتكةار هةةي خلة  عمةةل يتصةف بالجةةدة

قناع الغير بهذا التصميم المبتكةر ذ  القيمةة الفريةدة التةي تميةيه عة  ن تيةرهقدرته هي إبراي تصميمه وا 
 .(63:م2003,عبدالهاد  ) 
 :التفكير االبتكاري مفهوم -1

سةةوا  كةةان هةةذا المعنةةى موجةةودًا بالفعةةل , هةةو البحةةث عةةن المعنةةى : إن التفكيةةر هةةي معنةةاه العةةام 
أو اسةتخالص المعنةى مةن أمةور ال يبةدو هيهةا المعنةى ظةاهرًا , ونحاول العصور عليه والكشف عنةه 

هةةالتفكير هةةو الوظيفةةة وبعبةةارة أخةةرى , و يفيةةد تشةةكيله مةةن متفرقةةات موجةةودةأ, ونحةةن الةةذ  نستخلصةةه
  .(62: م 2001, عصر ) الذهنية التي يصنع بها الفرد المعنى مستخلصا إياه من الخبرة 

اصةةةةاال  عمومةةةةًا علةةةةى كةةةةل ظةةةةاهرة مةةةةن : بةةةة ن التفكيةةةةر ( 26 -26: م 2005) ويةةةةرى جمةةةةل 
نظةر تةه وبصةرف السةوا  اعتبةر النشةاا هةي حةد ذا, ويراد بةه النشةاا العقلةي , ظواهر الحياة العقلية 
أو اعتبر من وجهة كونه الوعي بكل ما يحدث ويشةير إلةى أن علمةا  الةنف  , عن بعده الموضوعي

زنهةةةم يفترضةةةون أن نشةةةااات حةةةةل , هاصةةةله بةةةين التفكيةةةر وحةةةل المشةةةكلة عةةةادة ال يضةةةعون حةةةدوداً 
ذ  يمكةةةنهم مةةةن االسةةةتدالل وهةةةذا النةةةوع مةةةن النشةةةااات هةةةو الةةة, المشةةةكلة تمثةةةل عمليةةةة التفكيةةةر ذاتةةةه

 :وقد انقسمت إلى اتجاهين , يروالتفك



 :التفكير عملية عقلية مجردة : االتجاه األول 
لكي تت ثر به , ستحضر التنظيم الذ  تحددت معالمهعدة عمليات داخلية توهو يتضمن 
ير اهلل ةةخ ةهعرهةلية ويةحاجات الداخةاريقة تتف  مع الةابة بةجةكل االستةالمواقف الحالية وتتش

أشيا  جديدة  ظيم ما نعرهه هي أنماا جديدة وايجاد تكوينإعادة تن: ب نه ( 106 -101:م1978)
 .لم تكن معروهة من قبل 

 :التفكير أسلوب لحل المشكالت  :االتجاه الثاني 
العمليةةات التةةي تحةةل بهةةا مشةةكالت مختلفةةة : أنةةه ( 26: م 2005)  وهويةةد  ويعرهةةه جمةةل

وهو عملية واعية , كلة والذ  يجعل للحياة معنىالمش هي أثنا  التفكير هو ذلك الشي  الذ  يحدثه
دراك ولكنها ال تستثنى الالوعييقوم بها الفرد عن وعي  هرديةة لكنهةا ال تةتم بمعةيل أ  أن عملية , وا 

  .هعن البيئة وتت ثر بالسيا  االجتماعي والثقاهي الذ  تتم هي
  ي(137: م 2006, دى هوي, جمل )                                                   

قةةةةد رأى أن عمليةةةةات التنظةةةةيم العقلةةةةي تضةةةةم Guilford   (1980 :715 )وكةةةةان جيلفةةةةورد 
التفكيةةةر : وصةةةنف التفكيةةر هةةي صةةورة ثنائيةةات إلةةى , التقةةاربي والتفكيةةر التباعةةد  االبتكةةار التفكيةةر 
 .(creative thinking)هي مقابل التفكير الناقد  (creative thinking) أالبتكار 

  .(23: م 2005, جمل )                                                             
هةةةا ا نسةةةان عةةةن تيةةةره مةةةن وتعتبةةةر ظةةةاهرة التفكيةةةر االبتكةةةار  إحةةةدى الظةةةواهر التةةةي تميةةةي ب

 .أو العاافية, وقد استفاد ا نسان من قدراته هي تلبية احتياجاته الضرورية المادية , المخلوقات
  .(18:م2006, الشريف )                                                           

مصةةةةةةةةالحات مةةةةةةةةن حةةةةةةةةب االسةةةةةةةةتاالع والخيةةةةةةةةال الأن  (18:م 2001)  يويعرهةةةةةةةةه الاياةةةةةةةة
 .واالكتشاف واالختراع هي مصالحات أساسية هي مناقشة معنى ا بداع 

 تو  يتميي ا نتاج هيه بخاصية تفكير هي نس  مف: ب نه ( 127: م 1980)   Guilfordويؤكد 
  Guilfordويةةةةةذكر , لتةةةةةي ال تحةةةةةددها المعلومةةةةةات المعاةةةةةاةهريةةةةةدة هةةةةةي تنةةةةةوع ا جابةةةةةات المنتجةةةةةة ا

تةةةةي يتصةةةةةف بهةةةةا معظةةةةم النةةةةةا  أن الفكةةةةر ا بةةةةداعي يرجةةةةع إلةةةةةى تلةةةةك القةةةةدرات ال( 77: م 1939)
, ا بةداعي لدرجةة مةا  السةلوكوهذه القدرات تحدد ما إذا كان للشخص القدرة على إظهار , المبدعين

الذهنيةةةة إحةةةدى العمليةةةات  (bivergent thinking)وقةةةد اعتبةةةر جيلفةةةورد عمليةةةة التفكيةةةر التفريقةةةي 
 .الخم  للبنا  العقلي باعتبارها أهم عملية لها أثرها المباشر هي التفكير ا بداعي 

ار والموضوعات ازهك تركيبات جديدة منالقدرة على ابتكار : ب نه ( 60: ت . د) وه ويعرف علي
لتاةةةوير إلةةةى ا ويقصةةةد بةةةالتفكير االبتكةةةار  ذلةةةك النةةةوع مةةةن التفكيةةةر الةةةذ  يهةةةدف دائمةةةاً , والمعلومةةةات



, هةةي التفكيةةر( مسةةتوى )تبةةر اتجاهةةا هةةي التفكيةةر أكثةةر مةةن وبةةذلك ههةةو يع, والتجديةةد والخلةة  وا بةةداع
 .تلفة هاالبتكار حاله عقلية يشجعها انفتا  التفكير والت مل هي ازهكار المخ

 :ب ن تعريفات ا بداع تدل على أمور منها ( 37: م 2007) وتوضح صباغ 
 creative personأن هناك شخصًا مبدعًا  -1
 . creativeأو عملية ا بداع  creative actionأن هناك هعاًل لإلبداع  -2

 . creativeأن هناك ناتجًا لإلبداع  -6

نةةةواحي وهةةةي خصةةةائص الشةةةخص  عةةةةأرب( 161: م 1997) وممةةةا سةةةب  هقةةةد حةةةددت الخاليلةةةة 
 :عرضًا يوضح ذلك والبيئة المبدعة وهيما يلي , ريةوالعملية االبتكا, والنات  االبتكار  ,المبتكر
 :السمات الشخصية للمبتكر : أواًل 

تم تحديد خصائص وسمات يتميي بها الفرد المبتكر عن تيره مةن ازهةراد العةاديين وتختلةف 
 .باختالف قدراتهم االبتكارية 

 :وصف للشخص المبتكر وصنف السمات التي يتميي بها المبتكر  Taylorهقد قدم تايلور 
اديةة مثةل هالفرد المبتكر البد أن تتواهر هيه مجموعة مةن القةدرات العقليةة الع :سمات عقلية  -1

والحساسةةةةةية , والمرونةةةةةة , ازصةةةةةالة :   مثةةةةةل دعةةةةةوعناصةةةةةر ا نتةةةةةاج التبا القةةةةةدرة التذكريةةةةةة
 .للمشكالت 

ا أنةه يتميةي بحاجةة هالفرد المبتكر يتميي بحبه بمعالجة ومناقشة ازهكةار كمة:  دافعيةسمات  -2
 .وأنه يحب البحث دائمًا عن التحديات ويميل إلى ازشيا  المعقدة , عالية لالنجاي

حيةةةةث يتميةةةةي المبتكةةةةر ب نةةةةه محةةةةب لالسةةةةتاالع والمخةةةةاارة واالنبسةةةةاا :  ســــمات شخصــــية -6
 .( 1977: 295, الشيخ ) دم التصلبوالمرونة وع

الصةةةةفات التةةةةي يتميةةةةي بهةةةةا  Mackinnonومةةةةاكينون  Guilfordكمةةةةا يلخةةةةص كةةةةل مةةةةن جيلفةةةةورد 
  :الشخص الذ  يتمتع بدرجة عالية من التفكير االبتكار  وهي 

 االةةةةذ  يمةةةةر عليهةةةة ةالحساسةةةةية للمشةةةةكالت كةةةة ن يةةةةدرك نةةةةواحي القصةةةةور هةةةةي ازمةةةةور الواقعةةةة -1
 .اآلخرون دون مالحظته 

 .ومقبولة ذات أصالة عالية  إظهار أهكار جديدة -2

 .درجة كبيرة من الاالقة الفكرية  أن يكون على -6

المرونةةةة ههةةةو يسةةةتايع أن يغيةةةر اتجةةةاه تفكيةةةره لكةةةي يتكيةةةف مةةةع الظةةةروف المتغيةةةرة وال يتقيةةةد  -6
 .القديمة للمشكالت  لبالحلو 

 .االستقالل هي أهكاره وأعماله ويفضل العمل تجاه هدف معين أختاره لنفسه  -5

  .الع واالنفتا  على المشاكل الخاصة به وبالعالم الخارجييحب االستا -3



  .(15:م2006, الخااب, موسى )                                                        
أن الشخص المبتكر يتصف بمجموعة من الصفات ب نه أكثر ( 109: م 1998) ويرى إبراهيم 

ه كيةةةف مةةةع المواقةةةف الجديةةةدة ويظهةةةر مرونةةةة هةةةي هةةةذويت, ويتميةةةي ب نةةةه هةةةاحص ودقيةةة , قاللية اسةةةت
, ئنان النفسي واالعتماد علةى الةذاتتسم باالاموي, وتقويمهاشيا  وأكثر مالحظة ورؤية ل , المواقف

 .لديه خيال وقدرة على التخيل يستخدمها هي ربا ازهكار , ما أنه أكثر انفتاحًا على الخبرةك
 :اإلنتاج االبتكاري : ثانيًا 

هةةي ضةةةو  نةةات  محةةةدد ملمةةةو  هاالبتكةةار هةةةو قةةدرة الفةةةرد علةةى تجنةةةب الةةةروتين البتكةةةار يتكةةون ا
وهةو , تير شائع يمكن تحقيقةه أو تنفيةذه العاد  والار  التقليدية هي التفكير مع إنتاج جديد وأصيل

  .تلك العملية التي يقوم بها الفرد ويؤد  إلى اختراع شي  جديد بالنسبة له
  .(17: م 2006,  الخااب, موسى )                                                     

ن يكةةةون هةةةذا الشةةةي  جديةةةد هةةةي ب نةةةه إنتةةةاج شةةةي  مةةةا علةةةى أ( 66: م 1971) ويعرهةةةه السةةةيد 
 و التخيل ا بداعي وأن كانت عناصره موجودة من قبل كإبداع عمل من أعمال السفن أ, صياتته

 :أن ا نتاج االبتكار  يتصف بالصفات اآلتية  إلى( 265: م 1977) ويشير عبد الغفار 
 .هالنات  االبتكار  هو ما ينت  زول مرة هي مجتمع ما  :الخبرة  -1
أ  قيمةة ومعنةاه هالنةات  االبتكةار  يةرتبا بالحقةائ  الموضةوعية التةي تحةيا :  مغزى النـاتج -2

 .بالمبتكر وله معناه وأهميته 

كةر كةان ذلةك دليةل علةى مترتبةة علةى النةات  المبتهكلمةا اسةتمرت اآلثةار ال:  استمرارية األثر -6
ما يتناول النات  تاويرًا أو تعدياًل جوهريةًا هةي مجالةه بقةدر مةا ينتشةر ويسةتمر , أهميته بقدر

.  

 
 

 :العملية االبتكارية : ثالثاً 
كعمليةةة عقليةةة علةةى أنةةه المبةةادأة التةةي يبةةديها الفةةرد هةةي قدرتةةه علةةى الةةتخلص مةةن  عةةرف االبتكةةار

تباع نما جديد من التالسيا     .( 50: م 1981خير اهلل )  فكيرالعاد  للتفكير وا 
 :يمكن الجمع بين هذه االختالهات هي اآلتي : ب نه ( 260: م 2002) ويرى علي 

وهي عملية تتضمن سلسلة مستمرة من التغيرات أو :التفكير االبتكاري باعتباره عملية نفسية : أواًل 
هقةد قةال هرية  مةن العلمةا  أن لعمليةة التفكيةر مراحةل , دة بعضها على بعةضعتمالوقائع المتتابعة الم

 :وخاوات تمر بها ويرى أصحاب هذا االتجاه أن التفكير االبتكار  يمر ب ربع مراحل هي 
 .وتمثل مرحلة جمع المعلومات عن المشكلة :  preparationمرحلة اإلعداد -1



هةةةي الموضةةةوع الةةةذ   الخليةةةة الشةةةاملة والمتعمقةةةة:  ب نهةةةا( 123: م 2005) ويعرههةةةا القحاةةةاني     
 .ب نها مرحلة ا عداد المعرهي والتفاعل معه  (Garden)حيث هسرها جوردون , يبدع هيه الفرد

هكةةةل ابتكةةةار قةةةد يصةةةل إليةةةه ,  ملنةةةا هكةةةرة تواصةةةل الخبةةرات ونموهةةةاوللتحضةةير ترجمةةةة أخةةةرى إذا ت    
تبةر تحضةير االبتكةار آخةر أرقةى كما أنه يع, نهقى مالفنان والمصمم يعتبر تحضير االبتكار آخر أر 

ع علةى مةا بحيةث يتضةمن البحةث وا اةال, هةي الوقةت نفسةه ثمةرة البتكةار سةاب كما أنه يعتبر , منه
نمةا , وذلةك ال لتقليةد هةذه ازشةيا , أنتجه السلف من المصممين هي الناحيةة التةي يعالجهةا المصةمم وا 

  .(76: م 2000, البسيوني )  يها والتاوقيم بقصد ا ضاهة إل ما تحمله من لها
 .وهي مرحلة بحث واستقصا  تتوقف على اتجاه وهكر المصمم     

  .(66:م 2002, أبو موسى )                                                          
 : (Incubation ): مرحلة الكمون واالحتضان -0

وتنصةهر , ذه الفتةرة تختمةر ازهكةار واآلرا هفةي هة, الفكةرةهترة انتقال بةين التحضةير وبةيوغ تمثل 
نحةو االتجةاه الجديةد أو  ةويسترجع المصمم ماضيه موجهًا ااقته باريقة ال شعوري, الخبرات القديمة
هيبحث بعم  , نًا أو أنه يميل إلى شعور الفنانوهي هذه المرحلة يصبح المصمم هنا, الفكرة الجديدة 

هيبعةد تشةكيل  الخبةرة مسةتبعدًا ا اةار , قةديم بالجديةد والماضةي بالحاضةرال ويقبةل, ويدر  العالقات
, أبةو موسةى ) الفكةرةالتقليد  والذ  قد يعال العملية االبتكارية ويؤكد على ما قد يستحدث  ظهار 

  .(66:م 2002
 أ  , اً إلةةى المشةةكلة إنتباهةةا جةةديال ينتبةةه هيهةةا المصةةمم المبتكةةر , وتعتبةةر هةةذه الفتةةرة هتةةرة كمةةون 
 ويشةةعر, النهايةةة علةةى الشةةعور مةةن حةةين آلخةةر وتافةةو الفكةةرة هةةي, أنةةه ال يفكةةر هةةي المشةةكلة إاالقةةاً 

ذهن المصمم إلةى اقتنةاص  وتنيع المشكلة التي استحوذت على ,رد شعورًا تامضًا ب نه من تايتهالف
  .(38: م 2007, صباغ )  هيهااالبتكار  وتخيل التصميمات التي يتم, الذكريات
أن كثيةةرا مةةن االبتكةةارات ه المرحلةةة تبةةين حقيقةةة هامةةة وهةةي خةةالل مةةا سةةب  يتضةةح أن هةةذ ومةةن

مةةن خةةالل تحةةوير شةةي  موجةةود هعةةاًل إلةةى شةةي  آخةةر و ولكةةن بشةةكل  تحققةةت وخرجةةت إلةةى البصةةر
مختلف يصل إلى أعلى قمةة هةي االبتكةار ممةا يصةعب علةى الفةرد تصةدي  أن جةذور هةذا العمةل أو 

  .(69: م 2003, عبد الهاد  )  ماالتصميم مقتب  من شي  
ويتضةح , يصةل هيهةا الحةل إلةى الةذهن  : Insight( اإلنـارة ) مرحلة اإلشـراق أو االستبصـار -4

ذلك هج ة هيصل المصمم إلى التصميم المبتكر بعد أن ظهةر لةه بصةورة مختلفةة ثةم أتضةح التصةميم 
ويؤكةةد علةةم , و الحةةل الجديةةد هجةة ةأبفضةةله تبةةري الفكةةرة الجديةةدة ( الحةةد  ) مةةن  اً هكةة ن االبتكةةار نوعةة

ولكنةه ال يسةتايع شةر  ازسة  التةي  وتثبت صةحتها ودقتهةاالنف  الحديث أن ا نسان يصل أحيانًا 
  .(118: م 2002, عابدين )  تقوم عليها أو مقدمتها أو خاواته



بفضةةله تبةةري الفكةةرة , أن االبتكةةار نةةوع مةةن الحةةدث ( 71: 1978) ويةةرى أبةةو حاةةب وعثمةةان 
 .يدة أو الحل الجديد هج ة الجد

  قةةلب, هيتةةولى تنفيةةذه, ويظهةةر لةةه بوضةةو  مةةا هةةو مقبةةل عليةةه , هويةةدرك المصةةمم مةةا هةةو بصةةدد
ة هيبةدأ هةي إحكةام الةروابا وتهةذيب العالقةات وصةياتة كةل أصةول الصةنعة والمهةارات المختلفة, عنا 

ي اسةةتمد منهةةا هةةذا يتعةةرف علةةى مصةةادر العناصةةر التةةبحيةةث ال يمكةةن للرائةةي أن , هةةي إاةةار مبتكةةر
ى حالتةه النفسةية وعلةى المصمم تعبيره ويتوقف ذلك على الحقيقة على ابيعة شخصية المصمم وعلة

 . بتكر ةميمه المةكما يتوقف أيضًا على ازسلوب الذ  بنى به تص, نوع تعبيره
 ( 60: م 2003, عبد الهاد  )                                                           

 : Verificationمرحلة التحقيق أو التقويم -3
, موضع االبتكار صد  الحلول التي وصل إليها المصمم وهي المرحلة التي يتم هيها الت كد من

وأن أكثةةر مراحلهةةا ارتبااةةا , لهةةاكمةا يعةةدل مةةن هةةذه الحلةةول أو يضةةيف إليهةةا لتصةةبح أكثةةر مالئمةةة لح
  .واالستبصار( الكمون ) بالتفكير االبتكار  هما مرحلتا الحضانة 

  .(25: م 2002, علي )                                                                   
, مةا شةعرزن التصميم نوع من الفن هبذلك سيحق  المصةمم لنفسةه أو لغيةره مةا رأ  أو " ونظرًا 

لةةةيمن وتنتهةةةي المراحةةةل عنةةةد هةةةذا وقةةةد تختفةةةي الفكةةةرة بةةةين ايةةةات ا, وبةةةذلك يرضةةةى الةةةدواهع ا نسةةةانية
وقةةد يكةةون ا لهةةام , إبةةداعهم هةةي حاجةةة إلةةى تعةةديل كبيةةر وكثيةةرًا مةةن المبتكةةرين يجةةدون أن, ا شةةرا 

  .(118: م 2002, عابين ) المااف لي  أخر 
 ( 63: م 1986, هريي : ) التقويم وعليه ه ن العملية االبتكارية تخضع لعملية 

 :تكار تمر بست مراحل هي أن عملية االب harrisويرى هاري  
 .التفكير هي المشكلة    - . وجود الحاجة إلى المشكلة -
 .تخيل الحلول    -.جمع المعلومات عن المشكلة  -
 .تنفيذ ازهكار      -.تحقي  الحلول  -

  .(116: م 1981, المليجي ) 
حيةث يبةدو راحةل مما تقدم نرى أن االبتكةار عمليةة عقليةة مكونةة مةن عةدة  وهي ضو , ومن ثم 

المبتكةةر هةةي شةةكل باحةةث يشةةعر بالمشةةكلة ثةةم يضةةع الفةةروض التةةي يتصةةورها كفيلةةه لحةةل المشةةكلة ثةةم 
 .ينتقل بعد ذلك إلى اختيار الفروض واختيار الحل ازمثل من بينها

  .(20-21: م 2006, الخااب , موسى )                                              
 :االبتكاري باعتباره قدرة عقلية  التفكير: " ثانيًا 



تم تحديد االبتكار هي ضو  مجموعة من العوامل العقلية والتي تختلةف هةي ابيعتةه عةن العامةل 
  .( 21: م 2006, الخااب , موسى ) عن العامل العقلي العام الذكا  

د أن االبتكةةار بمثابةةة تنظيمةةات تكمةةن هةةي عةةد( : 565: م 1957)  Guilfordويؤكةةد جيلفةةورد 
االبتكةار  ال المعرهةة جةمن القةدرات العقليةة البسةياة وتختلةف هةذه التنظيمةات هيمةا بينهةا بةاختالف م

 . flexibilityالمرونة  هو
  Fluency: الطالقة -1

يعرههةةةا تةةةورن  ب نهةةةا القةةةدرة علةةةى اسةةةتدعا  أكبةةةر عةةةدد ممكةةةن مةةةن االسةةةتجابات المناسةةةبة تجةةةاه 
 .ة محددة المشكلة أو مثير معين وذلك هي هترة يمني

ب نهةةا إحةةةدى السةةمات التةةةي تةةربا بةةةالتفكير ا بةةداعي ومعناهةةةا ( 28: م 2005) ويعرههةةا جمةةةل 
 .القدرة على خل  كثير من ازهكار ذات صلة بموضوع ما هي وقت محدد 

تفصيل الاالقة إلى جييئاتها وتشتمل االقةة ازشةكال البصةرية ( : 266:م1978)ويرى عثمان
 .هي الفنون التشكيلية والاالقة العامة لها عالقة بالمهن وازعمال  وتتصل بالتفكير ا بداعي

, أو ازهكةار أو المشةكالت, أو المترادهةات, ة علةى توليةد عةدد كبيةر مةن البةدائلويقصد بهةا القةدر 
وهي هي جوهرها عملية , والسرعة والسهولة هي توليدها, ابة لمثير معينأو االستعماالت عند االستج

 .هاةأو خبرات أو مفاهيم سب  استعمال, اختيارية لمعلوماتتذكر واستدعا  
  .(82:م 2002, جروان )                                                                

 :وللاالقة مكونات هرعية ( أن الاالقة بنك االبتكار ) ويقول سيد خير اهلل 
ـــة -1 ـــة اللفظي كبةةةر عةةةدد ممكةةةن مةةةن الكلمةةةات التةةةي وهةةةي القةةةدرة علةةةى سةةةرعة إنتةةةاج أ:  الطالق

 .بهاتتوهر 
القةةدرة علةةى إنتةةاج أكبةةر عةةدد ممكةةن مةةن التعبيةةرات التةةي تنتمةةي إلةةى نةةوع  :الطالقــة الفكريــة  -2

  .معين من ازهكار 

ــــة  -6 ــــة االرتباطي القةةةةدرة علةةةةى إنتةةةةاج أكبةةةةر عةةةةدد ممكةةةةن مةةةةن الوحةةةةدات ازوليةةةةة ذات  :الطالق
 .خصائص معينة 

 .على التفكير السريع هي الكلمات المتصلة المالئمة القدرة :  الطالقة التعبيرية -6

 .وهي القدرة على ا نتاج السريع لعدد من ازشكال :  الطالقة الشكلية -5

  .داعيبةةولهذا هإن الاالقة تلعب دورًا مهمًا هي معظم التفكير ا نساني وخاصة التفكير ا 
  .(67: م 2005,عمار, المشرهي )                                                          

  Flexibility: المرونة -0
وتعنةةي القةةدرة علةةى تغيةةر اتجةةاه التفكيةةر وتوليةةد أهكةةار متنوعةةة لحةةل مشةةكلة مةةا أو تغييةةر وجهةةة 
النظر نحو تلك المشكلة محل المعالجة والنظر إليهةا مةن ياويةة مختلفةة والمرونةة هةي عكة  الجمةود 



محددة سلفًا والتمسك بها وعدم تغييرها حتى لو اقتضى ازمر ذلك و  الذهني الذ  يعني تبني أهكار
أ  , أ  يمكن النظر للمرونة على أنها قدرة الفرد على تغيير تفكيةره بتغييةر الموقةف الةذ  يمةر هيةه 

م 2008, ييتةون ) لمحتملةةيسلك الفرد أكثر من مسةلك للوصةول إلةى كاهةة ازهكةار أو االسةتجابات ا
:36). 

, القةة عةن المرونةة هةي أن الاالقةة تتحةدد بعةدد االسةتجابات وسةرعة صةدورها معةًا وتختلف الا
 .كمةةةأ  أنها تركي على الكيف ولي  ال, أما المرونة هإنها تعتمد على تنوع هذه االستجابات 

  .(23: م 2002, علي )                                                                   
 :ان من المرونة وهناك نوع

 :المرونة التلقائية  -أ
أو , مةن االسةتجابات ال تنتمةي إلةى هئةة وهي قدرة الشخص علةى أن يعاةي تلقائيةًا عةددًا متنوعةاً 

نما تنتمي إلى عدد متنوع, مظهر واحد وهي التي يمكن تحديدها , هي أكثر من إاار أ  ا بداع, وا 
 ( 25: م 2002, إبراهيم )  .متنوعةلدى الفنانين هي إعاا  منتجات إبداعية 

 :المرونة الشكلية  -ب
وهةةي القةةدرة علةةى تغييةةر الوضةةع بغةةرض توليةةد حلةةول جديةةدة ومتنوعةةة للمثيةةرات أو المشةةاكل أو 

  .(23: م 2002, علي ) كل الشكليةالمشا
 
  Originality: األصالة  -4
ازصةةةالة القةةدرة علةةةى إنتةةةاج أو تعنةةي , قةةةدرات المكونةةةة للتفكيةةر االبتكةةةار عةةد هةةةذه القةةدرة مةةةن أهةةم الت

  .(70: م 2002, علي )  ر ونادرةاستجابات أصلية أ  قليلة التكرا
بحيث يكون الفرد قادرًا على إنتاج أهكار تمتاي , أ  التفكير هي مدى أبعد من ازشيا  المعتادة 

  .(70: م 2007, صباغ ) ة والندرة بالجود
كمةةةةا تقةةةةول برنسةةةةي  تيدسةةةةون أن , اص هازصةةةةالة تميةةةةي المصةةةةممين عةةةةن تيةةةةرهم مةةةةن ازشةةةةخ

 المصممين عمومًا يبحثون عن ار  وأساليب أصلية هي التفكير الفني وثرا  ازهكار بالتنظيم
  .(26: م 2006, الشريف ) لوف لها تير الم 

  Sensitivity To Problems: الحساسية بالمشكلة  -3
ال يةرى هيةه هةي الوقةت الةذ  , اة الكثير من المشةكالت هةي موقةف مةهي قدرة المصمم على رؤي
حيةةةث يةةةرى جيلفةةةورد أن الحساسةةةية للمشةةةكالت شةةةرا هةةةام مةةةن شةةةروا شةةةخص آخةةةر أيةةةة مشةةةكالت و 

  .(27: م 2002, علي ) ير ابتكار  االبتكار زنها تمثل الخاوة ازولى ز  تفك
القةةدرة علةةى مواجهةةة موقةةف معةةين يناةةو  : ب نهةةا (  207: م 1989) ويةةرى منصةةور وآخةةرون 

 .لمشكلة على ا



وذلةك ( االحتفاظ باالتجاه )للتفكير االبتكار  أال  عليه  وقد أضاف سويف بعدًا آخر ضرور 
و أنةةه يمتةةاي بالقةةدرة علةةى تركيةةي انتباهةةه وتفكيةةره هةةي مشةةكلة معينةةة يمنةةًا بةةدزنةةه الشةةخص المبتكةةر ي

  .(21: م 2006, الخااب , موسى )  اويالً 
أن التفكيةةر االبتكةةار  قةةد يعةةد هئةةة خاصةةة مةةن سةةلوك ( : 165: م 1977) ويعتقةةد عبةةد الغفةةار 

حل المشكلة وال يختلف عن تيره من أنماا التفكير إال هي نوع الت هب أو ا عداد الذ  يتلقةاه الفةرد 
ويقةةةدم أربةةةع خاةةةوات يعتبرهةةةا نموذجةةةًا لحةةةل , خاصةةةة حةةةين يتالةةةب تةةةوهر شةةةرا الجةةةودة هةةةي ا نتةةةاج 

 .المشكلة االبتكارية 
 .حددها ويضع موضوع مبتكر اكتشاف المشكلة ي -1
 .جمع البيانات والمعلومات التي ترتبا بالمشكلة  -2

 .مرحلة المحاوالت وهيها يحاول المفكر أن يعضد مقترحاته أو أهكاره وهروضه  -6

 .  من صحة ومناسبة ما قدم من حلول مرحلة التقويم والتحق -6

 : Elaborationاإلفاضة  -5
ة مةن شة نها أن تسةاعد أو حةل لمشةكل, ومتنوعةة لفكةرة تفاصةيل جديةدةوتعني القدرة على إضةاهة 

نمائهةةةا, علةةةى تاويرهةةةا ويةةةرى جيلفةةةورد أن هةةةذه القةةةدرة ا بداعيةةةة تشةةةتمل علةةةى إضةةةاهة , وتنفيةةةذها, وا 
 (71: م 2007, صباغ : ) عناصر ومكونات ل شكال ازولية 

 :الطراز  -6
 اتها وهو انعكا  للشخصية لمصمم بكل مقومالخبرة الشاملة لهو الاابع المميي الذ  يعك   

 داع ةةةةويجب أن يكون لمصمم ازييا  اراي مبني على االبتكار وا ب, هي أحلى معانيها 
 .(62-60: م 2002, هاضل )  صالةمن خالل الاستحداث والتفرد واز

بةةةة ن جيلفةةةةورد يةةةةرى أن ازصةةةةالة ( 28-27: م 2006, الخاةةةةاب , موسةةةةى ) ويشةةةةير سةةةةويف 
هةةي المكونةةات ازساسةةية لالبتكةةار ال هةةي العلةةم واالختةةراع هحسةةب بةةل هةةي الفنةةون  والمرونةةة والاالقةةة

 .أيضًا 
أن قةةدرات التفكيةةر االبتكاريةةة الخاصةةة بمجةةال تصةةميم ازييةةا  ( 25: م 2006) وتةةرى الشةةريف 

 :تمر بعدة مراحل وهي 
ثم  تصميمية أو مجموعة أهكاروهي قدرة المصمم على تحليل عناصر المشكلة ال :لتحليل ا .1

 .ومحاولة إيجاد عالقات الشبه أو االختالف بين عناصرها هي كل مرحلة , حلها

 .هي قدرة المصمم على بنا  وربا العناصر المتناثرة هي بنا  أو تكوين جديد  :البناء  .2

وهةةةي قةةةدرة المصةةةمم علةةةى توظيةةةف ازهكةةةار الجديةةةدة والحلةةةول هةةةي ضةةةو  هائةةةدتها  :التقـــويم  .6
 .لمعالجة المشكلة التصميمية 



 :االبتكاري كإنتاج التفكير : ثالثًا 
مبتكر هةو مةن أنةت  إنتةاج هةال, وقياسةه بصةورة مباشةرةشةي  ملمةو  يمكةن مالحظتةه  وهو وجود

,  ن االبتكةةار هةةو إيجةةاد شةةي  جديةةدهةة:  وبةةذلك, ه إنتةةاج ابتكةةار واالبتكةةار هةةو مةةا ينشةة  عنةة, ابتكاريةةا
 :ومن سمات العمل االبتكار  

 .ج جديد بالنسبة لصاحبه أن يكون ا نتا: الجدة  - أ
 .ويقصد به أن يساعد ا نتاج االبتكار  على حل المشكلة :  الفائدة والقبول - ب

 .أن يكون ا نتاج محققًا من الناحية الجمالية :  القيمة الجمالية - ت

 .ت تي أهمية النات  االبتكار  هي إمكانية تحقيقه وتنفيذه :  القابلية للتنفيذ - ث

أن عملية االبتكار تبدأ من الفرد إلى المجتمع من :  إلى اآلخرين اإلنتاج االبتكاري توصيل - ج
خةةالل إنتةةةاج مقبةةول اجتماعيةةةا مةةن المجتمةةةع الةةذ  يعةةةيش هيةةه و أ  قةةةدرة المصةةمم المبتكةةةر 

  .(29:م 2002, علي ) خرين يصال الفكرة التي ولدت هي ذهنه لآل

 :أساليب وتقنيات التفكير اإلبداعي : رابعًا 
فة من أساليب تنشيا التفكير االبتكار  وما يتصل به من مهارات وتنميةات ويمكةن هناك أنواع مختل

 :تصنيفها إلى ثالثة هئات أساسية 
 (Operational )ازساليب العملية ا جرائية :  الفئة ازولى

 (Educational) ازساليب التربوية : الثانية  الفئة
 .(71:م 2007, صباغ )  ((Remedial ( ية ا كلينيك) ازساليب العالجية : الفئة الثالثة 

, هةةي الفئةةة المنةةوا بهةةا تنميةةة التفكيةةر االبتكةةار  بصةةفة مباشةةرة وتعتبةةر هئةةة ازسةةاليب ا جرائيةةة 
كمةا أنهةا تقةوم علةى مجموعةة مراحةل ومبةادئ , ا إلى التدريب علةى توليةد ازهكةارحيث يؤد  معظمه

كالمشةةةكالت التصةةةميمية هةةةي مجةةةال تصةةةميم ازييةةةا  , لحةةةل المشةةةكالت ذات الاةةةابع العملةةةي محةةةدودة
كمةةا أن تلةةك ازسةةاليب ترتكةةي بصةةفة أساسةةية لتنشةةيا العمليةةات المعرهيةةة المختلفةةة , اتوتوليةةف الخامةة

  .(23: م 2006, الشريف ) التي تقوم عليها عملية االبتكار 
 :ومن هذه األساليب والتقنيات 

 :مدرسة التحليل النفسي  -أ
للعمليةةةةة االبتكاريةةةةة مةةةةع تصةةةةورهم العةةةةام عةةةةن " رسةةةةة التحليةةةةل النفسةةةةي تفسةةةةيرًا أصةةةةحاب مد موقةةةةد

  .(66: م 1995, صاد  )  الشخصيةية كشخصية الفرد ودينام
حيث ( ازنا ) كما أن االبتكار يظهر نتيجة للعمليات النفسية المعقدة للتكيف وهو عملية خدمة 

هةي صةورة ت الالشةعورية للتعبيةر عةن نفسةها ضواباها بصورة مؤقتة وتسمح للمحتويةا( ازنا )توقف 
 :إنتاج ابتكار  ويتم ذلك من خالل مرحلتين 



 :ا لهام : المرحلة ازولى 
حيث يكون لةدى الفةرد المبتكةر القةدرة علةى ا دراكةات و التةي تتكةون مةن عمليةات التفكيةر الحةر 

 .الغنية بالتخيالت 
 :التوسع : المرحلة الثانية 
 ويعتمد على قدرة , زولية إلى تكوينات يمكن توصيلهالمادة العلمية اا( ازنا ) حيث تحول 

ي يحةاول المبتكةةر علةى السةيارة وتوجيةه هةذه المحتويةات الالشةةعورية هةي اتجةاه المشةكلة التة( ازنةا ) 
  .(18: م 1986, د ومحمود محم) إيجاد الحل لها 

والوجدانيةةة دون الجوانةةب العقليةةة  ويةةرى جيلفةةورد أن التحليةةل النفسةةي  يهةةتم بالجوانةةب االنفعاليةةة
  .(66: م 1981, عاية )  اه العام لمدرسة التحليل النفسيلالبتكار وهذا يتف  مع االتج

 :النظرية الترابطية  -ب
تعد النظرية التراباية من بين النظريات التي هسرت عملية االبتكار ويرى أصحاب هذه النظرية 

تكةوين تراباةات مةن الخبةرات السةابقة وتحويلهةا إلةى تكوينةات أن عملية االبتكار  تعتمد على أسا  
  .(92: م 1987, عبدالحميد )  رة جديدة هي صورة مبتك

مةةن رواد المدرسةةة الترابايةةة حيةةث يعةةرف التفكيةةر االبتكةةار  علةةى أنةةه تشةةكيل  Mednickويعةةد 
 .االرتبااية هي إنتاج جديد بحيث يكون له معنى وذو هائدة العناصر 

 .(26: م 2006, الخااب , موسى )                                                      
 ( :جيلفورد ) النظرية العاملية  -ج

مةةن أشةةهر علمةةا  هةةذا االتجةةاه هةةي تفسةةير االبتكةةار والةةذ  قةةدم نموذجةةًا  Guilfordيعةةد جيلفةةورد 
ويتضمن هذا النمةوذج  يعاملخلية توصل إليها باستخدام التحليل ال 120للعقل ا نساني يتكون من 

التركيةةب الخةةاص بالعقةةل عمومةةًا ولةةي  باالبتكةةار هقةةا هاالبتكةةار هةةي واقةةع ازمةةر يحتةةاج لمعظةةم هةةذه 
  .(81: م 1987, عبد الحميد ) يا الخال

التالي نموذج جيلفورد الذ  يتكون من ثالث أبعاد ك( م 1978) وعثمان وقد تناول  أبو حاب 
: 

  Operations العمليات: البعد األول 
 :ويتضمن هذا البعد مجموعتين من العوامل 

 .وتتعل  بتخيين المعلومات : قدرة الذاكرة  -1
 :أقسام هي  وتنقسم على ثالث: قدرة التفكير  -2

 Cognitionقدرة التفكير المعرهي  - أ
 Productionقدرات التفكير ا نتاجية  - ب

 Evaluationقدرات التفكير التقويمي  - ت



 Contentى المحتو : البعد الثاني 
ويقصد به نوع المعلومات التي تنشا هيها قدرات الذاكرة والتفكير ويفر  جيلفورد بين أربع أنواع مةن 

 ( .السلوك , الرمي , المعاني , ازشكال ) المحتوى 
 Productionالنواتج : البعد الثالث 

الفعلية ويرى جيلفورد ويقصد به أشكال المعلومات التي تم إحرايها أو حدوثها خالل نشاا العمليات 
, المنظمةةةةات , الفئةةةةات , التحةةةةويالت , العالقةةةةات , الوحةةةةدات ) أنةةةةه توجةةةةد سةةةةتة أنةةةةواع مةةةةن النةةةةوات  

 .( 27: م 2006, الخااب , موسى ) ( التضمينات 
 ( :العصف الذهني ) سبورن نظرية أو  -د

المعالجةةة العصةةف الةةذهني مةةن أكثةةر ازسةةاليب المسةةتخدمة هةةي تحفيةةي ا بةةداع و يعتبةةر أسةةلوب 
اسةةتخدام الةةدماغ أو العقةةل هةةي التصةةد  ( العصةةف الةةذهني ) ويعنةةي تعبيةةر , ا بداعيةةة للمشةةكالت 

إلةى توليةد قائمةة مةن ازهكةار التةي يمكةن أن " النشا للمشكلة وتهدف جلسةة العصةف الةذهني أساسةًا 
  .(116: م 2002, جروان ) لمشكلة تؤد  إلى حل ا

ازسةةاليب يتكةةون مةةن ثةةالث مراحةةل والبةةد مةةن الت كةةةد  أن هةةذه( 72:م 2007, صةةباغ ) وتةةرى 
 :هي ( جروان ) على أهم عناصر نجا  عملية العصف الذهني كما لخصها 

 .وضو  المشكلة مدار  البحث  -1
 .وضو  مبادئ وقواعد العمل والتقيد بها  -2

سبورن وقد توصل أو " اوياًل " تقويم ازهكار واختبارها عمليًا وقد تستغر  هذه المرحلة وقتًا  -6
 :إلى أربعة قواعد يمكن عن اريقها الوصول إلى حلول إبداعية 

  .ال يجوي انتقاد ازهكار بمجرد ارحها  - أ
 .عرض أكبر عدد ممكن من ازهكار والترحيب بازهكار الغربية  - ب

كلمةةةا يادت ازهكةةةار الماروحةةةة كلمةةةا يادت زنةةةه , يةةةي علةةةى الكةةةم المتوالةةةد مةةةن ازهكةةةارالترك - ت
 .ري من بينها هكرة أصلية مبتكرة االحتمالية ب ن تب

 . بهدف الوصول إلى ازهكار ا بداعية , وحةإنشا  روابا بين ازهكار المار  - ث

  .(116 -116: م 2002, جروان )         
باعتبةةةار أن التصةةةميم , ع أن نابةةة  ذلةةةك علةةةى تصةةةميم ازييةةةا واعتمةةةادًا علةةةى مةةةا سةةةب  نسةةةتاي

مةع دمة  جميةع , ة صةحيحةمبني علةى أسة  علمية, علمياً  قلية يجب تنظيمها تنظيماً ع المبتكر قدرة
ضةةةاهة تفاصةةةيل جديةةةدة متنوعةةةة وعةةةدم إتفةةةال , تةةةوهرة هةةةي العمليةةةة االبتكاريةةةةالعوامةةةل الم المحصةةةول وا 

 ( .73: م 2007, صباغ ) الفكر  لدى المصمم ورتبته القوية هي ا نتاج المتبكر 
           حهاةةةةةةةةةةكر و كمةةةةةةةةا وضةةةةةةةةةةييةةةةةةةةا  مبتميم أةةةةةةةةةةمراحل التنفيذيةةةةةةةةة لتصةوعليةةةةةةةةه يمكةةةةةةةةن أن نلخةةةةةةةةص الةةةةةةةة

  .(66:م 2002.) أبو موسى                                                                   



 [ مخرجات = عملية التحويل + مدخالت ]  =مراحل تصميم األزياء االبتكارية 
 :المدخالت : أواًل 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  على وحدات البنا  هةي التصةميم د الفكرة المراد تصميمها بناوهيه يحاول مصمم ازييا  أن يج
بنا  على نوعية  ثم يتم تشكيلها بالحياكة, البنائيةحيث يمكن أن تحدد الفكرة هي أحد تلك العناصر و 

 .وأخيرًا تبدأ عملية التجميل والتييين بإضاهة المكمالت الثابتة والمتحركة , القماش المستخدم
 :صياغة والتحويل عملية ال: ثانيًا 

هو الكيفية التي من خاللها يصةي  المصةمم عناصةره هةي تكةوين التصةميم وهةي : والمقصود بها 
  :ذلك تحددت ثالثة وسائا هي 

 .التصميم المساح على الور   -1
 .التصميم المجسم ب سلوب التشكيل على المانيكان  -2

 .التصميم باستخدام الحاسب اآللي  -6

 :المخرجات : ثالثًا 
لصةةةورة النهائيةةةة للعينةةةة المصةةةممة هةةةي صةةةورتها الماديةةةة والتةةةي يقصةةةد بهةةةا المنةةةت  القابةةةل هةةةي ا

والخامةات المسةاعدة , بكامةل بيانةات التصةميم مةن قياسةات لالستخدام والتي يجب أن يره  بهةا ملةف
 .والمكمالت 

صةمم أن هةال يسةتايع الم, ورًا كبيةرًا هةي هةن تصةميم ازييةا وعليه ه ن االبتكةار وا بةداع يلعةب د
 .إلى أهكار مبتكرة تمييه عن تيره  إال إذا كان مبتكرًا ليصل هي النهاية يصل إلى ا بداع

 
 
 

 المكمالت األقمشة التصميم ـالتمدخـ

عمليات الصياغة 
 والتحويل

 التقنيات المستخدمة في الجمع بين المدخالت

 المملكة العربية السعودية ـاتمخرج

 التعليم العالي ةوزار 

 جامعة أم القرى

 اخليكلية الفنون والتصميم الد

 تصميم ملبسي معد لالستخدام 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 الفصل الخامس
 دراسة عامة عن المكمالت    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة عامة عن المكمالتسدرا: الفصل الخامس
 :التصميم والمكمالت 

وهةةي , ه المصةةمم هةةي إبةةراي النةةواحي الوظيفيةةة والجماليةةة للتصةةميم رتةةم الةةدور الكبيةةر الةةذ  يلعبةة
 هارته الفنية ونجاحه ال يكتمل إالإظهار قدرته على وضع تصميمات خاواها قابلة للتنفيذ إال أن م

 هةي نجةا  تصةميمه وتتمثةل هةي العوامةلإذا كان على دراية بالقواعد ازساسية للعوامةل التةي تسةاعده 
 :اآلتية 

 .تها كألقمشة واألسلوب المتبع في حياا: أواًل 
 .ملحقات المالبس ومكمالتها وتطورها وما استحدث في صناعتها : ثانيًا 
 ( . 156: م 2000, الشاهعي , التركي )  األلوان وأثرها: ثالثًا 

ولةةذلك هقةةد اتجةةه المصةةممون هةةي العصةةر الحةةديث لمفةةاهيم الفنةةون المعاصةةرة والتةةي تحكمةةت هةةي 
لمالب  ووظائفها وكلها تحكمها المفاهيم الجمالية والتي تعتبر واحدة مةع اختالههةا تصميم مكمالت ا



هالجمةةال هةةي تصةةميم , يعنةةي المصةةمم أن يوحةةده هةةي تصةةميمه جمةةال قيمةةة وهةةدفلله, آلخةةرمةةن هةةن 
حيث يوا م بين ي اعتباره عند ابتكاره للتصميم و مكمالت المالب  يستند لمقومات يضعها المصمم ه

جمالية الجسم البشر  من أهم المقومات ازساسية وال وشكل مكمالت المالب  التي تعدعام الشكل ال
  .(61:م 2000, السيد)   ظهار مكمل الي 

خراجها هي مشغوال ذات قيمة جمالية ومسايرة هنية  تهالتصميم عملية انتقا  وترتيب للعناصر وا 
رجمتهةا رات الثقاهيةة والذاتيةة يمكةن تنابعة من الخبهالمصمم يبتكر صياتات ورؤية متنوعة , للعصر

علةةى االهتمةةام بالعناصةةر ولةةذلك يعتمةةد التصةةميم الجيةةد إلةةى حةةد كبيةةر , إلةةى مشةةغوالت هنيةةة متباينةةة
 .وقةةةةةةةدرة المصةةةةةةةمم هةةةةةةةي إظهةةةةةةةار هةةةةةةةذه العناصةةةةةةةر مةةةةةةةن خةةةةةةةالل الفكةةةةةةةرة العامةةةةةةةة ككةةةةةةةل, المسةةةةةةةتخدمة

(Philpson,1976: 79)  
والتي يصنعها الفنان بخامة أو خامةات , فنيةتصميم بين العناصر وازس  الويجب أن يجمع ال

لةذلك البةد , وحده كليةة لشةكل مكمةل مةا ووظيفتةه مت لفة مع تواهر التناسب والشكل العام وترباها هي
ومحاولةة إبةراي جماليةات , لمصةمم وقدرتةه االبتكاريةةأن تتوهر هي المصمم الخبرة إلى جانةب موهبةة ا

 . لتصميم والمكمل التصميم من خالل الرؤية الشاملة بين ا
  .(62: م 2005, السيد )                                                                 

هةي التةي تلةةب   ومكمةالت المالبة , عةب دورًا هامةًا هةي تصةميم ازييةا وعليةه هة ن المكمةالت تل
 .وانةازل أو استكمال ي  معين من ناحية المظهر العام بما هي ذك تناس  مبغرض تدعي

  .(2:م 1999, الشيبي )                                                                   
هذا إلى جانب اعتبارهةا مةن , الملب و وال شك أن مكمالت المالب  لها أثر كبير على المظهر 

ههةي , من البلدان العوامل الهامة التي توضح مدى التقدم الحضار  واالنتعاش االقتصاد  ليى بلد 
ههةةي تعتبةةةر , تعكةة  بتصةةميماتها ويخارههةةةا وألوانهةةا حضةةةارة ومعتقةةدات المجتمةةع الةةةذ  تنتمةةي إليةةةه 

 .لمظهر للفردبمثابة تفاصيل سحرية وهي تلك ا ضاهات التي تييد من جانبية ا
  .(1:م 1999, خليل )                                                                     

 :أن تصميم المكمالت يجب أن يراعي هيه عدة جوانب ( 62: م 2005) وترى السيد 
 .أن تتناسب المكمالت مع خاوا الردا  ولونه وخامته : أواًل 
شةةكل المكمةةل ونوعةةه يفةةرض علةةى المصةةمم أن يكةةون علةةى علةةم ودرايةةة بةةه حتةةى يخةةرج : ثانيــًا 

 .التصميم بالشكل المناسب 
 .بدع هو الذ  لديه القدرة على تنسي  التصميم مع مكملة المصمم الم :ثالثًا 
وخشب وتيرها إلى جانب , وجلود, ملما بالخامات المختلفة من قماش أن يكون المصمم :رابعًا 

 .معرهة العوامل المؤثرة هي تصميم المكمالت 
 تي هي تصميم مكمالت ازييا  اآل إن من أهم العوامل المؤثرة( 66: م 1996) ويرى أحمد 



 :القيم الجمالية : أواًل 
وهةةةي الهةةةدف ازساسةةةي الةةةذ  يسةةةعى المصةةةمم لتحقيقةةةه مةةةن خةةةالل تةةةرابا عناصةةةر المكمةةةل معةةةًا 
وعالقةةةة ازجةةةيا  بعضةةةها بةةةبعض وعالقتهةةةا بالكةةةل ويحتةةةو  شةةةكل المكمةةةل علةةةى مجموعةةةة العناصةةةر 

المالب  وازلوان  والعالقات التشكيلية التي تتحق  عنها مظاهر هنية جمالية مبنية على عالقات بين
 .والخاوا والمساحات والفراتات وا يقاعات وتناسقات جمالية مختلفة 

 :الناحية الوظيفية : ثانيًا 
 ,يكون عليةه الشةكل العةام للتصةميمهتجعةل المصةمم يتوقةع مةا سة, تؤثر الناحية الوظيفيةة علةى الشةكل

وأن التةةيام , يفي للشةةكل يةةتم مسةةبقاً لتحديةةد الةةوظن الةةذا هةةا, أن يحقةة  المنةةت  احتياجةةات ا نسةةانالبةةد ه
 .(66: م2005,السيد) المصمم بهذا العمل يجعله يتوقع ويتخيل المالمح النهائية للشكل

 ( :طرق وأساليب , أدوات , خامات ) لتقنية االعوامل : ثالثًا 
المناسةةةةبة ( ازخشةةةةاب , الجلةةةةود , ازقمشةةةةة , كةةةةالخيوا ) إن إدراك المصةةةةمم لنوعيةةةةة الخامةةةةات 

هاالختيةار ازمثةل للخامةة , م الخاوات للوصةول إلةى تصةميم نةاجحيم مكمالت المالب  من أهلتصم
 .يعتبر نقاة البداية لحل كثير من المشاكل المرتباة بنا  شكل التصميم
  .(19: م 1998, عبداهلل )                                                                

المستخدمة هي تنفيذ مكمالت الملةب  هلهةا تة ثير كبيةر هةي إخةراج التصةميم أما ازساليب التقنية 
  .(66: م 2005, السيد ) العام له والشكل 
 :العوامل اإلنسانية : رابعًا 

أ  مسةةتخدم التصةةميم هالمصةةمم يجةةب أن  كالمسةةتهل  وهةةي التةةي تتعلةة  بابيعةةة وشخصةةية وذو 
ويةةتم ذلةةك علةةى ضةةو  دراسةةة المصةةمم , أجلةةه يةةدر  ابيعةةة الةةذو  العةةام للمجتمةةع الةةذ  يصةةمم مةةن 

احةل للعوامل االقتصادية والسيكلوجية التي يجب أن يضعها هي اعتباره منذ اللحظة ازولةى لبدايةة مر 
  .(226: م 1993, منصور ) التصميم 
 :عامل الموضة : خامسًا 

اصةر ترتبا تصميمات المكمل الملبسي بالموضة هصةناعة الموضةة أصةبحت هةي المجتمةع المع
وأن كلمة موضة مرتباة بازييا  وا كسسوار وكل متعلقةات الةي  الخةاص بةالفرد , تمثل جي ًا هامًا 

ههةي تعكة  رو  العصةر , وخاصة بالمكمالت , والتناس  الشكلي هالموضة تقوم بتحقي  الجمال , 
  .(35: م 1992, البسيوني ) ياته وممي

ت وأثةةةرت علةةةى جمةةةال مكمةةةالت التةةةي ظهةةةر هالموضةةةة نشةةة ت مةةةع ت ثيرهةةةا بعةةةدد مةةةن االتجاهةةةات 
وهةةي إعاةةا  صةةياتات  أةويتجسةةد ذلةةك هةةي حةةب التجميةةل والتةةيين التةةي اشةةتهرت بةةه المةةر , المالبةة 

 (Duprene, 1985: 51 ) .يالت مميية للمكملجمالية وتشك



 :مكمالت األزياء وأهميتها 
القةةدم ومةةن الصةةعب نةةذ ع بهةةا ا نسةةان مانابةة, ية راقيةةةتعتبةةر ظةةاهرة اليينةةة والحلةةي ظةةاهرة إنسةةان

تةة ثير العوامةةل وأيضةةًا ب, ة والمنةةاا  المختلفةةةالعالقةةة التةةي تاةةورت بتتةةابع ازيمنةة تحديةةد تةةاريخ لهةةذه
ال وهةةو رتبةةة متصةةاًل مهمةةا اختلفةةت هةةذه العوامةةل أولكةةن شةةيئًا مةةا يظةةل ثابتةةًا و , الحضةةارية المتغيةةرة
نمةا , من مجرد رتبة هي إتباع الموضةةثر هاحتياج ا نسان للجمال واليينة أك, ا نسان هي التييين وا 
, السةةيد )ن جسةةده ييوأيضةةًا لتجميةةل وتةةي , ن نفسةةه ك سةةلوب للتغيةةر عةةن شخصةةيتهيهةةو رتبةةة هةةي تةةيي

  .(83: م 2005
وبةةةذلك أصةةةبح تصةةةميم مكمةةةالت الملةةةب  اآلن مةةةن الفنةةةون التةةةي احتلةةةت مركةةةيًا هامةةةا هةةةي ميةةةدان 

, ملةب  وأناقتةه والظهةور بمظهةر متجةدد دائمةًا لمةا لهةا مةن اثةر كبيةر هةي إظهةار جمةال ال, التصميم 
حيةةث أصةةبح المكمةةل مةةن بةةين وسةةائل الترشةةيد هةةي , لةةك أيضةةًا علةةى النةةواحي االقتصةةاديةوانعكةة  ذ

( يالجاسةةةةةو انتون) وبالتةةةةةالي أصةةةةةبح لةةةةةه مصةةةةةممون مثةةةةةل المصةةةةةممة ا يااليةةةةةة , المجةةةةةال الملبسةةةةةي 
  .(10: م 1999: خليل )  المتخصصة هي المكمالت

هةا حيةث تسةاعد المصةمم ة التةي تنةت  الكلةف والمكمةالت أثر لوجود الصناعات المختلفلذلك كان 
  .(177: م 1981, أبو السعد ) على تنفيذ هكرته 

ويعتبةةر هةةن مكمةةالت المالبةة  مةةن الفنةةون المرتباةةة بالموضةةة والتةةي شةةاعت هيهةةا أنمةةاا متعةةددة 
وقةد يبةدو مكمةل , ع هةي تصةميم المالبة والتغير السريومعالجات جديدة لمسايرة ازذوا  واالبتكارات 

ولكنةةه يضةةةيف بريقةةًا إلةةةى مظهةةرًا ههةةةو يمثةةل اللمسةةةات  ,  ب كملةةةه الملةةب  صةةةغيرًا نسةةبيًا بالنسةةةبة للةةي 
 .(G,A, 1997:18 ) وتجعله منفرداً  الخارجيالنهائية التي تكمل المظهر 

ًا هةةةي ميةةةدان لةةةذلك أصةةةبح تصةةةميم مكمةةةالت المالبةةة  اآلن مةةةن الفنةةةون التةةةي احتلةةةت مركةةةيًا هامةةة
, وقةةةد بةةةرع خبةةةرا  الموضةةةة هةةةي ابتكةةةار العديةةةد والغريةةةب مةةةن ازشةةةكال وازلةةةوان المختلفةةةة , التصةةةميم 

العالم كله يستجيب لهذه  وأصبح, ا  ومصممو مكمالتها بموضات جديدةويالع علينا مصممو ازيي
اير ركةةةةب سةوتحةةةةاول كةةةةل امةةةةرأة أن تسةةةةايرها اةةةةوال هتةةةةرة انتشةةةةارها حتةةةةى تشةةةةعر أنهةةةةا تةةةة, الموضةةةةات

            .  واالنتما الموضات الحديثة بقدر ا مكان مما يعايها شعورًا باالرتيا  والثقة هي النف  
  .(72: م 1999, الشيبي  )                                                                  

الجسةةم  , الملبسةةي , مكمةةل ال) هةةالمظهر الخةةارجي للفةةرد يكسةةبه شخصةةيته نتيجةةة لتةةرابا مكوناتةةه 
, أ  أن كةةةل جةةةي  يكتسةةةب صةةةفته مةةةن خةةةالل عالقتةةةه بالكةةةل وازجةةةيا  ازخةةةرى ( الشةةةعر , المكيةةةاج 

وكةل هةذه , هالمكمل يكتسب سماته الخاصة من خالل عالقته بالمظهر الخارجي وبةالملب  والجسةم 
  .ىوأ  تغير هيها يؤثر على بقية ازجيا  ازخر , ازجيا  تتفاعل مع بعضها 

  .(16: م 1999, خليل )                                                                  



أن المكمةةةالت هةةةي اللمسةةةة ازخيةةةرة التةةةي ال يكتمةةةل المظهةةةر ( 76: م 1999) ي وتؤكةةةد الشةةةيب
الحقائةب , الحلةي , شةاربات  أة للمكمةالت المختلفةة كازحيمةة واهإقتنا  المةر , الخارجي للفرد بدونها 

 الجةةلةةذلك هةةإن م, وتيرهةةا كةةل ذلةةك لةةه مكانةةه هةةي إعاةةا  لمسةةه نهائيةةة للتصةةميم ككةةل , القفةةايات , 
الةةي  الةةذ  سةةوف  يالئةةمبمةةا , رممةةا يعاةةي هرصةةة واسةةعة لالختيةةا, مكمةةالت المالبةة  كبيةةر ومتنةةوع

 .ديه ترت
ًا وتنقسةةةم ناسةةةقًا وجةةةذابرتةةةديها مةةةع مالبسةةةك لتعاةةةي منظةةةرًا متهةةةالمكمالت هةةةي الملحقةةةات التةةةي ت

 :ثالثة أقساممكمالت المالب  إلى 
 Accessonieأنواع المكمالت   

 –كةةرانيش  –دانتةةيالت  –صةةناعية  –ورود  –أيرار  –أكةةوال ( :الكلــف )المكمــالت المتصــلة : أواًل 
 التاريي ب نواعه  –شراشيب  –شرايا 
 ( :االكسسوارات ) المكمالت المنفصلة : ثانيًا 

 –حقائةةب  –أتايةةة رأ   –أحيمةةه  – جليهةةات( الكراهتةةة ) عنةة   اةةةأرب –شةةيالن  –اشةةاربات 
 .جوارب  –أحذية 
 ( :الحلي ) مكمالت الزينة : ثالثاً 

 .خواتم  –أساور  –عقود 
 : Trilns( الكلف )المكمالت المتصلة : أوال 

 ا تحقةةة تعتبةةةر الكلفةةةة مةةةن الفنةةةون التةةةي ترهةةةع مةةةن قيمةةةة القاعةةةة وتكسةةةبها رونقةةةًا وبهةةةا  كمةةةا أنهةةة
  .(225: م 1998, باويير )  ضعه هي مكانته المناسبةيا نسان و  يدهالمظهر الذ  ير 

أنه يجب أن تكون الكلفة مناسةبة لخاةوا التصةميم ( 155: م 2000) وترى التركي والشاهعي 
كةةون يكمةةا يجةةب أن , ونةةوع النسةةي  وابيعةةة االسةةتعمال مةةن حيةةث اللةةون والنعومةةة والملمةة  والسةةمك 

 .مناسبًا لخاوا التصميم مويعًا توييعًا 
نفيةةذه أو بعةةد النتهةةا  مةةن كةةل مةةا يضةةاف بغةةرض تجميةةل القاعةةة سةةوا  أثنةةا  ت :والكلفــة هــي 

  .(87: م 2005, سيد ال)  ا  كان التثبيت يدويًا أو آلياعلى اليى سو  ويكون ثابتاً , تنفيذها
 :وتعددت أنواع الكلف وأشكالها ومنها 

الترتةةةر و , الخةةري , الجةةالون الجةةاهي , الركامةةةة , انتيالت كالةةد) الكلفةةة بالشةةرائا اليخرهيةةة  -
, اليجةياج علةى اخةتالف أنةواع ( البليسية )الشرايا اليخرهية بالثنيات الرهيعة , قاع اليجاج 

 .الخ .. الخيا المعدني 
التاريةي بة نواع , االبليكسةيون , التضةريب ) الكلفة بالتاريي البرودرية بفنون المتعةددة كفةن  -

 ( .شغل الخري , المختلفة الخيوا 

 .الكلفة بنوع مخالف لنوع ولون الي  مع مراعاة تناسب ازلوان  -



 .الكلفة باستخدام الشراشيب سوا  كانت مضاهة أو بالتنسيل  -

 .الكلفة بفن الكروشية أو هن التريكو  -

 .بازحيمة المختلفة ازشكال  أوأو اليهور الصناعية  رارالكلفة بازي  -

 ازكوال وازساور الخارجية والبيهات والكرهتات والفيونكات واالنفورم الكلفة باستخدام -

 .الخ ( .. السحاب )     

 .الكلفة بالكسرات ب حجامها المختلفة  -

الفنيةةة هةةي إنهةةا  الةةيى كةةالتمكين العةةريض علةةى ازكةةوال والجيةةوب  الكلفةةة باسةةتخدام التقنيةةات -
 .والقالبات يستخدمها المصمم  براي خاوا التصميم 

 .الكلفة باستخدام الكشكشة أو السموك  أو عش النحل  -

 .الكلفة باستخدام الفرا  وريش النعام لرهع قيمة اليى  -
بها مصمم ازييا  على علم ودراية سابقة أصول وقواعد يجب أن يكون ولكل نوع من ازنواع ال

 .المناسب مهارة هنية حتى يضع كل نوع من أنواع الكلف هي مكانة وكما يجب أن يكون ذ, 
  .(223: م 1998, باويير)                                                              

 
 
 
 
 
 : Ribbons )الشرائط الزخرفية : أواًل 

وهو نوع من أنواع الكلف التي تستخدم هي إنها  ويخرهة المالب  وتضفي عليهةا رونقةًا وجمةااًل 
 .  هي المناسبات المختلفة ويمكن استخدامها هي أنواع المالب

 .(157:م2000, الشاهعي , التركي )                                                     
, وتنةةوع الشةةرائا اليخرهيةةة يسةةاعد علةةى ابتكةةار تصةةميمات وتشةةكيالت عديةةدة ليخرهةةة المالبةة  

رائا تصةةنع مةةةن وقةةد أصةةبحت الشةةة( شةةرائا الحريةةةر ) وهةةي متةةوهرة ب شةةةكال وعةةروض متنوعةةة مثةةةل 
كمةةا أن لهةةا مالمةة  سةةاحية متنوعةةة با ضةةاهة التةةي تمييهةةا , ازليةةاف اللصةةناعية وبةة لوان متعةةددة 

  (Bednarn,1997). بالنعومة 
 :وتشمل الشرائا اليخرهية ازنواع التالية 

 .الشرائا المارية      -.شرائا الستان  -
 .شرائا رهيعة      -.شرائا مجدولة  -

 .شرائا كردون 



, شةةرائا الترتةةر , كمةةا أن هنةةاك شةةرائا المعةةة تسةةتخدم هةةي مالبةة  السةةهرة مثةةل شةةرائا الخةةري 
  .(88: م 2005, السيد )  لالمعةالشرائا ذات الفصوص ا, الشرائا الفضية والذهبية 

 : Appliques( االبليك ) القطع المضافة : ثانيًا 
  .ع القاع بالحياكة يدويًا أو آلياً حيث يتم هية جم, كلمة هرنسية تعني ا ضاهة : االبليك 

  .(16: م 2007, صباغ )                                                                
وهةةو أسةةلوب هنةةي جميةةل مةةن الكلةةف ويعتمةةد علةةى إضةةاهة نةةوع أو أكثةةر مةةن النسةةي  علةةى القاةةع 

 ركيبها بالخيااة أو التارييويتم ت, الملبسية على أن يتم قص القاع ب شكال وأحجام مختلفة 
 ( 153: م 2000, الشاهعي ,  التركي)                                                    

قاةةع جلةةد صةةغيرة علةةى القمةةاش وتثبيتهةةا بواسةةاة تةةرية الماكينةةة علةةى أن  إضةةاهة وأيضةةًا يمكةةن
لمسةتخدم لمالبة  المسةا  وهناك بعض أنواع ازبليةك ا, يتناسب نوع وسمك الجلد مع سمك القماش 

ويفضةةل تثبيةةةت , والفصةةةوص , وهةةو عبةةةارة عةةن وحةةةدات يخرهيةةة ماةةرية بةةةالخري والترتةةر , والسةةهرة 
 .هذه الحالة يدويًا  علىازبليك 

(singer sewing ference library: 102:1995)                                              
 : التضريب : ثالثًا 

 بعمل تمكينات متضاربة هو  ساحين من النسي  بينهما باانة خفيفة  ليهويمكن الحصول ع
ظهار شكل ع   .(227: م 1998, باويير ) ضريب الت اا  الت ثير الاليم وا 
 
 

 : (Embroidery )التطريز : رابعًا 
الخامات المختلفة أو باسةتخدام الخيةوا المختلفةة مثةل بهو شغل ا برة الذ  يبتكر من التصميم 

  .(229: م 1998, باويير ) يرها أو الكتون برليه وت هخيوا الملونيال
د تةةةري تحةةةاك حةةةول ههةةةو لةةةي  مجةةةر , ويسةةةتخدم التاريةةةي ليخرهةةةة المالبةةة  والمكمةةةالت نفسةةةها 

نما هو هرصة للتجريب مع اللةون والملمة  والغةري, خاوا التصميم هقا وجميةع ازسةاليب التقنيةة  وا 
  .(90: م 2005, السيد )  لموضة مانة كما أنها تعك  هكرة معي, الجذابة
 :فن الكروشيه : خامسًا 

وعةن ارية  هةذا الفةن يمكةن عمةل , تمت ممارسةتها هةي كةل أنحةا  العةالمهي حرهة يدوية قديمة 
حيةث تتميةي المشةغوالت المصةنوعة مةن الكروشةيه بةالتنوع هةي ازشةكال وازحجةام , فةةالتقنيات المختل

  .(1: م 2003, الدقا  )  واليخارفتنوع الكبير هي الغري واالستعماالت الكثيرة وكذلك ال
 القةا أو الشةابكلوهو كلمة هرنسية معناها ا, والدانتيل اليدو  بالكروشيه يضفي جاذبية وجمااًل 

  .( 36: م 1981, سعد أبو ا) 



 ( :األقفال ) المثبتات : سادسًا  
بجانب وظيفتها اليخرهية ولهةا تة ثير وهي من المالمح البارية هي الي  وهي ذات وظيفة منفعية 

  .(261: تم 1998, باويير ) ب  كبير عند تصميم أ  نوع من المال
 :منها  اخرىوهناك أنواع 

 :األزرار -
اك هةةي المالبةة  أمةةا عةةن وهةةي تحةة, اةةري وأحجةةام وألةةوان عديةةدة  اتازنةةواع وذ ةازيرار متعةةدد

وذلةك لتحقية  هةدف وهةو وتثبةت يةدويًا أو آليةًا عن اري  ثقوب موجودة هي ازيرار أو , اري  قوائم
  .(Nancy, 1993:6 )كما أنها تستخدم بهدف يخرهي وجمالي , قفل المالب 

 مع الملةب  والقمةاش واللةون اهي التصميم من حيث ضرورة تناسبهازيرار  ىكما يجب أن يراع
  .(88: م 2005, السيد ) والخامة 
 وهي تستعمل, واآلخر به تجويف, به بروي بسياتتكون من جيئين أحدهما  :الكباسين -

 .مساعد بجانب أهميتها اليخرهية  كعنصر وظيفي 
وسةمك القياةان والفتحةات الخاصةة بةه  شعبارة عن شريا رهيع مةن نفة  القمةا:شريط القيطان 
 .تتنوع تبعًا للتصميم 

ا تضيف شكاًل ملفتًا هكما أن, من ازساليب الجذابة هي التثبيت وهي: وهناك المثبتات المتخفية 
 :تمامًا ومنها  ذا ازسلوب نجد أن ازيرار تختلفوبه, هي التصميم

 : شريط السحب  -أ
رباة متنوعة هي االتساع والعةرض تسةحب بةداخل إاةار بةاري أ مة أووهو عبارة عن شريا أحي 

 .يخرهي هي الي  وهو على أنواع مختلفة أما يكون ظاهرًا أو مستترًا ويمكن أن يستعمل لغرض 
 
 : ةالسوست - أ

وقةد أصةبحت ذات شةكل ظةاهر , من المثبتات التي لها أهمية يخرهية بجانب أهميتها الوظيفيةة 
 .هي تصميم اليى 

 :وهناك أنواع أخرى من المثبتات  –ج 
 .السالسل  -1
 .الكبش  -2
 .المشابك  -6
 .الكراهتات وازرباة  -6
 المثبتات المعدنية  -5
  .( 262-261: م 1998, باويير )  (سالسل  –دن مع –جلد ) ازحيمة  -3



 :الشراشيب : سابعًا 
 :شراشيب من نفس القماش  -أ

بحيةةث تعاةةي شةةكل الشراشةةيب دون , سةةهوهةةي عبةةارة عةةن سةةحب بعةةض الخيةةوا مةةن القمةةاش نف
  .(82: م 1999, الشيبي ) خيااة 
 : شراشيب تركيب  -ب

سةاهة معينةة لتثبيةت تةرك متثةم  راشةيبرجيةة تسةحب خيواهةا لعمةل الشوهةي عبةارة عةن قاعةة خا
ويمكةن , وتركةب علةى القمةاش ازخةرأو تكون مثبتةة بجةالون أو قاعةة قمةاش سةميكة  تلك الشراشيب

 .ونةكل واللةةةاستعمال هذه الاريقة إما من نف  الخامة أو من خامة متباينة هي الش
  .(260: م 1998, باويير )                                                             

 . Artificial Flowers)) الورود الصناعية الفيونكات: ثامنًا 
, ممةةا يضةةفي عليهةةا لمسةةات هنيةةة جميلةةة, المكمةةالت التةةي تسةةتخدم مةةع المالبةة تعتبةةر مةةن بةةين 

ويمكةةن أن , وهةةو التغيةةر هةةي مظهرهةةا الملبسةةي, ض الةةذ  تنشةةده المةةرأةوتةةؤد  هةةي الوقةةت نفسةةه الغةةر 
  , يمكةةةن الحصةةةول عليهةةةا ب شةةةكال مختلفةةةةد مةةةن المكمةةةالت الثابتةةةة وتيةةةر الثابتةةةة وكمةةةا تعتبةةةر الةةةورو 

, ازورجةةانيا, مثةةل القايفةةة والشةةيفون, وان كثيةةرة وتصةةنع مةةن خامةةات مختلفةةةوألةة, وتكوينةةات متباينةةة
  .(29: م 1999, خليل ) ود صناعية ويمكن استغالل بقايا ازقمشة الصناعية هي ور , والخيوا
 : (Beads )الخرز  :تاسعًا 

اش أو الجلةد ويتنةوع مةن خةري يستخدم الخري  ثةرا  العمةل الفنةي والتصةميم سةوا  كةان مةن القمة
وأيضةةةًا , وأيضةةةًا ازخشةةةاب والمعةةةادن المختلفةةةة, السةةةتيك ب لوانةةةه وأشةةةكاله المختلفةةةةخةةةري ب, يجةةةاجي

تتعةدد ألوانةه وأشةكاله وكةذلك  ,والعجةائن وازحجةار الكريمةة, خشاب والمعةادن المختلفةة وازصةدافاز
 ( (Stefany,1989: 9 .مالت تتسم بالذو  الرهيع والجمالوأحجامه ويمكن من خالله ابتكار مك

 : (Sequins )الترتر : عاشرًا 
ية أو هضية أو ملونة أمةا بة لوان براقةة أو مافة ة وتثبيةت مةن خةالل بعبارة عن دوائر صغيرة ذه

 دام خةةرية مةةن نفةة  لةةون الترتةةر أو بلةةون مغةةاير حسةةبالثقةةب الموجةةود هةةي منتصةةف كةةل دائةةرة باسةةتخ
  .(91: م 2005, السيد ) التصميم 
 ( :اإلكسسوار ) المكمالت المنفصلة : ثانيًا 

 ازمةةةورمةةن  ا كسسةةوارهةةو أحةةد مكمةةالت اليينةةةة التةةي تسةةاعد هةةةي إظهةةار أناقةةة المةةرأة ويعتبةةةر 
نةةه يعاةةي شةةكاًل جديةةدًا وهريةةدًا ومميةةيًا مهمةةا ز  اً حيةةث يمثةةل جةةي , الهامةةة هةةي عةةالم الموضةةة وازييةةا  

إذ يبةري أناقةة المةرأة وجمالهةا , من رون  وجاذبية على وجه مستخدمهإلى ما يضيفه  با ضاهةللي  
 ,لإلكسسةوارويجعلها محاًا ل نظار ويمكن الحكةم علةى مةدى أناقةة المةرأة وجاذبيتهةا بحسةن انتقائهةا 

  .للون والمناسبةمن حيث ا المالئم للي  ا كسسوارواستخدام 



  .(158 -157: م 2000, الشاهعي ,  التركي)                                            
يلعةةب دورًا رئيسةةيًا هةةي تجميةةل الةةي  وتوضةةيح الخاةةوا هةةي المالبةة  همةةثاًل وضةةع  وا كسسةةوار

يةةرة إذا كب لةةيى جاذبيةةةا كسسةةوار لويمكةةن أن يكسةةب , ام حةةول الوسةةا يبةةري جمةةال خةةا الوسةةاالحةةي 
ه حيانةًا نةةرى , ورد أو بةةروش  ههقةد يكةةون موديةل الةةيى بسةياًا جةدًا يييةةد جمالة, يسةتخدم ب ناقةة مبتكةةرة

ولكنةةةه يبةةةدو علةةةى أحةةةدهم أكثةةةر جمةةةااًل عةةةن ازخةةةرى بسةةةبب اسةةةتخدام , امةةةرأتين ترتةةةديان ييةةةا متشةةةابها
 .أو لوقت ارتدائه  سب سوا  من حيث مال مته للون الي المنا ا كسسوار
  .(265: م 1998, باويير )                                                              

أ  القائمةةة بةةذاتها ويمكةةن  هةةي المكمةةالت المنفصةةلة عةةن الةةي : ة ويقصةةد بةةالمكمالت المنفصةةل
  .(91: م 2005, السيد )  ي  واحد استخدامها على أكثر من

وا  كان حذا  أو حقيبة أو حلى أو تيرها مةن وعلى أ  حال يجب مراعاة تناس  ا كسسوار س
سوا  من ناحية الموديل أو اللون أو الفترة , معه ىالذ  سيرتد المختلفة مع الي  ا كسسواراتأنواع 

ومةةةةن هنةةةةا تتضةةةةح لنةةةةا أهميةةةةة االسةةةةتخدام السةةةةليم , هيهةةةةا أو السةةةةن أو شخصةةةةية الفةةةةرد  ىالتةةةةي سةةةةيرتد
  .(263: م 1998, باويير  ) والمناسب لإلكسسوار بالنسبة للفرد والي 

 
 :اإلكسسوار وأنواعه 

 وهةةي الواقةةةع تتغيةةر أشةةةكال, ي تؤكةةةد أهميةةة ا كسسةةةوار بوجةةه عةةةامهنةةاك العديةةةد مةةن ازمثلةةةة التةة
 :التالي ومن أهم ا كسسوارات الواسعة االنتشار , ا كسسوار وهقًا للموضة السائدة

 : ((Hand:bags ب اليدحقائ: أواًل 
   هةةةةام مةةةةن المظهةةةةر الخةةةةارجي للفةةةةرد وهةةةةي مةةةةن المكمةةةةالت ازساسةةةةية التةةةةي تعتبةةةةر الحقيبةةةةة جةةةةي 

الخةةةارجي وتعبةةةر عةةةن شخصةةةية  سةةةتغنى عنهةةةا المةةةرأة كمةةةا أنهةةةا تضةةةيف لمسةةةة جماليةةةة للمظهةةةرتال 
وهةةي تصةةنع مةةن , الجسةةم والشخصةةية  يمةةع المالبةة  ومقةةاي تةةتال ملةةذا هةةن الضةةرور  أن , هاتمرتةةدي

 أو القمةةاش ب نواعةةه أو البالسةةتيك ( صةةناعي  –ابيعةةي ) د العديةةد مةةن الخامةةات المختلفةةة مثةةل الجلةة
ههةةي , لسةةائدة شة نها هةةي ذلةك شةة ن المالبة وتختلةةف الحقائةب بةةاختالف الموضةة ا, أو القةش والحبةل

 . ت خةةةةذ أشةةةةكااًل عديةةةةدة مبتكةةةةرة قةةةةد تكةةةةون منتظمةةةةة كالمسةةةةتايل والمربةةةةع والةةةةدائرة أو تيةةةةر منتظمةةةةة 
  .( 18-17: م 1999, خليل ) 

 :مسميات  ولها عدة
 Hand bagحقيبة الذراع  -
 Shoulder bagحقيبة التي تحمل على الكتف  -

 (  92: م 2005, السيد )  back bagحقيبة الظهر  -

 : (Shoes )األحذية : ثانيًا 



م تعتبةةةةر ازحذيةةةةة مةةةةن العوامةةةةل ازساسةةةةية والهامةةةةة هةةةةي  اسةةةةتكمال أناقةةةةة الفةةةةرد والحةةةةذا  مةةةةن أهةةةة
شةةةيوعًا الجلةةةد  ازحذيةةةة مةةةن خامةةةات متعةةةددة أكثرهةةةاوتصةةةنع زنةةةه يمثةةةل راحةةةة الشةةةخص , المكمةةةالت

وهنةةاك خامةةات أخةةرى كةةالقش وتصةةنع منهةةا أحذيةةة لالسةةتخدام المنيلةةي ويراعةةي , الابيعةةي والصةةناعي
وتختلةةف ازحذيةةة هةةي تصةةميماتها همنهةةا مةةا هةةو , وخامتةةه شةةكل الثيةةاب المناسةةبةعنةةد اختيةةار الحةةذا  

  .(131: م 2000, الشاهعي , لتركي ا) مفتو  أو مقفل 
, لةةذا ينبغةةي أن تختةةار أحذيةةة مريحةةة ,ا  بشةةكل كبيةةر علةةى مظهةةر الفةةرد ككةةلويةةؤثر اةةراي الحةةذ

إال كمةا يجةب , لمظهةر الخةارجي للفةرد ويتواهة  معةههمن المهم أن يةتمم الحةذا  ا, وجذابة وذات قيمة
العةام للفةرد إذا لةم ومن الضرور  مراعاة الدقة عند اختيار الحذا  زنه قد يشوه المظهةر , يسود عليه

 ( 18: م 1999, خليل .) تر جيدًا تخ
االبتكارات والمصممين أصبح هناك أشكال متعددة من ازحذية منها ما هو ذو كعةب ومع تنوع 

 وهناك أنواع وألوان متعددة , كما يوجد منها البوت والصندل, ض عال ومنها ما هو منخف
  .حذيةيم والخامة ويراعي المناسبة عند ارتدا  ازعلى المر  أن يختار ما يناسبه من حيث التصم

 .(96:م 2005, السيد )                                                                  
 
 
 : (Stocking )الجوارب : ثالثًا 

أمةا اليةوم , لذ  يلبسه الرجالب الذ  يغاي السا  حتى الوسا االح على الثو يال  هذا المص
  .(93: م 1999, الشيبي ) لقصيرعلى كل أنواع الجوارب الاويلة منها وا هيال 

همنهةةةةا الصةةةةوف أو الكشةةةةمير , سةةةةوارات ازساسةةةةية هةةةةي مالبةةةة  المةةةةرأةهةةةةالجوارب نةةةةوع مةةةةن ا كس
النةةةايلون هةةةي و  الماةةةاا وتسةةةتخدم الجةةةوارب المصةةةنوعة مةةةن الهيالنكةةةا, الخفيةةةف المنقةةةوش أو السةةةادة 

لةذ  يمكةن اعتبةاره أحةد مكونةات مع الجوارب اهر شكل الحذا  أنيفًا إال وال يظ ,االستعماالت العادية
 . خصوصًا هي هذه ازيام التي كثرت هيها الجوارب وتنوعت  الي 

  .(97: م 1999, باويير )                                                               
, ونهةةا مةةع ألةوان الةةي  المرتةةدى معهةةااهة  ألأن تتو , يجةةب أن يراعةةي عنةد اختيةةار الجةةواربوبةذلك 

  .(97: م 1999, الشيبي ) ولون الحذا   ربا بين لون الي زنها تقوم بعملية 
 : (Belts )األحزمة : رابعًا 
ههي مفيةدة زنهةا , ًا هامًا من مكمالت الملب وتعتبر جي , تبر من المكمالت المنفصلة دائماً تع

قةةديم مةةن تحويةةل موديةةل " كمةةا يمكنهةا , المظهةةر الخةةارجي للفةةرد نسةةبة واةراييمكةن أن تعتبةةر شةةكل و 
  .(21: م 1999, خليل )  موسم مضى إلى معاصر أني 



وتستخدم ازحيمة اآلن بكثرة و وتصنع عةادة مةن الجلةد أو مةن الحلقةات المعدنيةة وأحيانةا يكةون 
 نها ةتعددة ملها هصوص ملونة أو من السالسل الذهبية والفضية وت خذ ازحيمة أشكااًل م

  الرهيع جدًا والمتوسا والعريض وتتنوع وتختلف حسب الموضة السائدة
 .(96: م  2005,السيد)                                                                       

 :  (Scarf)اإلشاربات : خامسًا 
وتعتبةر , و  مةن الجسةم عبارة عن قاعة قماش مستايلة توضع بار  مختلفة علةى الجةي  العلة

, ويمكن استخدامها لتعاي دهئاً , كل ازحجام وازلوان والتصميمات من الملحقات الخالبة وت تي هي
, هةةةو  الةةةرأ  أو حةةةول العنةةة  أو باةةةر  أخةةةرى  ىويمكةةةن أن ترتةةةد, تلةةةب  لليينةةةة هقةةةا  أنويمكةةةن 

مةةع بعضةةها  شةةاربات ا ويمكةةن ربةةا, وتغيةةرات الموضةةة هةةي أحجةةام الشةةيالن واريقةةة لبسةةها مسةةتمرة 
  .(298 – 297: م 1997, لافي ) م البعض بشرا المالئمة واالنسجا

 : (Japot ) هالجابو : سادسًا 
, الشةةيفون, عمةةة ورقيقةةة مثةةل الحريةةر عبةةارة عةةن جةةي  منفصةةل خةةارجي مصةةنوع مةةن خامةةات نا

 قاًل على صدر مست نويرتد  الجابو , وأحيانًا خامات قانية كالينوه , الكريت, الجبير, الدانتيل
مةةن اليخةةارف المختلفةةة علةةى هيئةةة  بثرائةةه نويتميةةي الجةةابو , الملةةب  مةةع البلةةوية أو الفسةةتان البسةةيا 

والقايفةةة بعروضةةها وألوانهةةا المتعةةةددة , كةةرانيش أو يخةةارف مضةةاهة مةةن الةةدانتيل أو شةةرائا السةةتان 
(Johnson, 1996:1029) .  

 : Lagravette(   الكرافتة) أربطة العنق : سابعًا 
يعقد حول الرقبة هو  القميص يصنع من ازنواع المختلفة من الحرير الابيعي عبارة عن رباا 
  .(89: م 1999, الشيبي ) الصوف أو ( الصناعية ) أو ازلياف التركيبية 

وتتخذ أرباة العن  شكاًل معروهًا ويكةون االخةتالف عةادة هةي الحجةم الةذ  يتعةرض للتغيةر وهقةًا 
دة ه حيانةةًا رهيعةةة وأخةةرى عريضةةة أو متوسةةاة وعلةةى الةةرتم مةةن أن الكراهتةةات إحةةدى السةةائللموضةةة 

إال أن المرأة تستخدمها أيضةًا مةع بلةوية وجونلةة أو تةايور أو هسةتان ولةذلك , مكونات مالب  الرجال 
 تعتبر الكراهت من ا كسسوارات الهامة جدًا والتي يجب التدقي  عند اختيارها حتى 

 .وبالتالي تصل إلى ازناقة المرجوة ,جانسة مع المالب  تبدو متواهقة ومت
  .( 257: م 1998, باويير )                                                             

 : (Headwear )أغطية الرأس : ثامنًا 
ارتةةةدا  السةةةيدات ولكةةةن لةةةي  مةةةن عةةةادات مجتمعنةةةا , أتايةةةة الةةةرأ  القبعةةةات والبونيهةةةات تشةةةمل

  .( 95: م 2005, السيد ) ن الشم  بعات إال هي بعض ازوقات ك وقات المصايف لتحميهم مللق
وقةةد ال تعاةةي القبعةةات هةةي مجتمعنةةا نفةة  ازهميةةة المعاةةاة لهةةا هةةي الخةةارج ولكنهةةا هةةي الواقةةع 

ًا كمةا أنهةا ضةرورية لابيعةة الجةو خصوصة, اسية المكملةة للةيى ازنية  للمةرأةتعتبر من العوامل ازس



ومةةا يصةةنع مةةن الجةةوط والخيةةوا القانيةةة  همنهةةا مةةا تيينةةه اليهةةور , لحةةر الشةةديد والبةةرد القةةار هةةي ا
 .التي تتخذ أشكااًل عديدة تبعًا للرتبة هوالصوهية باريقة التريكو أو الكروشي

  .(39-36: م 1988, خليل )                                                            
 : (Vist )ري الصدي: تاسعًا 

كجةةي  أساسةةي  ىأمةةا تحةةت الجاكةةت أو التةةايور أو يرتةةد ىعبةةارة عةةن جةةي  مسةةتقل خةةارجي يرتةةد
 جونلة أو بنالون أو يكون قصيرًا هو  مناقة الوسا أو أسفلها بقليل ويختلف خا  ظاهر  مع

 الصدير   وكذلك يتنوع شكل Vمستديرًا أو على شكل النهاية للصدرية على حسب التصميم إما 
أو دائةر  أو بيضةاو  أو يكةون ريفيةرا أو بنصةف كةول  Vيكةون علةى شةكل ( الديكولتيةة )من أعلةى 

ويمكةةةن اسةةةتخدام خامةةةات مختلفةةةة ويخةةةارف , ي ثةةةرا  للمظهةةةر الخةةةارجيوهةةةو مةةةن القاةةةع التةةةي تعاةةة
 . هيها ىاسب مع المناسبة التي يرتدة بما ينعوتارييات متنو 

  .(93 – 95:م2005, السيد )                                                             
 ن ههو يغير م, أن يقف جنبًا إلى جنب مع أحدث ازييا  الراقية والجديدة ه واستااع الجلي
 (  92: م 1999, الشيبي . ) الي  هيها  ىوالمناسبة التي يرتد ,الشكل والتصميم

 ( .الحلي )مكمالت الزينة : ثالثًا 
 ,ام الحلةةةي للتةةةيين منةةةذ أقةةةدم العصةةةورهةةةي أنحةةةا  العةةةالم المختلفةةةة علةةةى اسةةةتخدلقةةةد دلةةةت اآلثةةةار 

هةةذا , واتم والمشةةابك والخالخيةةلين والعقةةود وازسةةاور لليةةدين والخةةوتنوعةةت الحلةةي ههةةي ازقةةراا ل ذنةة
هةي و , ويتبةع الموضةة, يشةد االنتبةاه  وارتةدا  الحلةي هةن, ة إلى السالسل وازيرار والسةاعاتبا ضاه
  .الكريمة أو المجوهرات التقليدية ا أن تكون من ازحجارتالبًا إم

  .(23: م 1998, باويير )                                                               
تضةةيف ت لقةةًا علةةى المظهةةر الخةةارجي للفةةرد ويجةةب عةةدم والحلةةي هةةي تلةةك القاةةع الصةةغيرة التةةي 
 .قا تمييًا للشخصية ولكنها إحدى العالمات المميية لهاالتقليل من أهمية الحلي ههي ال تضيف ه

  .(93:م 2005, السيد )                                                                  
انابةع عليهةا ا نسةان كرتبةة منةه هةي إضةاهة , تيين بالحلي ظاهرة إنسانية راقيةوتعتبر ظاهرة ال

  .( 92: م 1999, الشيبي )  ضوية النفسية والعمناسبة الحتياجاته , قيم أعلى 
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 تاريخ فن الكروشية: الفصل السادس
 : هالكروشي: أواًل 

م تمت ممارستها هي كل أنحا  العةال, هي حرهة يدوية قديمة( ه الكروشي) صنارة المعقوهة ال
وهو عملية تكوين نسةي  مةن الغةيل أو الخةيا باسةتخدام إبةرة ( 2007,  57, الدار العربية للعلوم ) 

التةي  (croch )أو  (croc )مةن الكلمةة الفرنسةية  هواشةتقت كلمةة كروشةي(  هالكروشةي) تسةمى إبةرة 
ي ةية هةةةةةالتةةةةي أصةةةةبحت هيهةةةةا اللغةةةةة الفرنسةةةة( 1311 -1660)اسةةةةتخدمت هةةةةي الفتةةةةرة االنتقاليةةةةة مةةةةن 

 اف ةاةصنارة أو خةني الةي تعةالت, لالتينيةن اةم" داًل ةة بةميةرسةال
 غلةوتتشابه اريقة شغل الكروشية مع اريقة ش, أو كالب
 اللةةةههي تتكون من سحب حلقات الغيل خ, التريكو

 ه ةهي أن الكروشيةختلف ةكن يةول, أخرى لقاتةح
         .رةةل مةة هي كةشاةدة نةة واحةقةإال حل ونةكةي ال
  (( wikibedia. Org/Wiki/Crochet                        

                                       هابر الكروشي(  1) صورة                                                                     
المستعملة هي ازداة  اشت  اسمه من, نه نوع من أشغال ا برةب ( 16: 1999)وتؤكد خالد 
 مكونة ترياً , ض بواساة إبرة الكروشية الخااهيةتتشابك مع بعضها البع,   تنفيذه على شكل عراو 
تري الصةف الثةاني ثم تتشابك تري الصف ازول مع , أساسها ترية السلسلة, أو تكوينات يخرهية 
نةةه القاةةع الملبسةةية وتنفةةذ م, ف متراصةةة مرتباةةة مةةع بعضةةها الةةبعضهةةي صةةفو , بواسةةاة خةةيا واحةةد

 .وبعض مكمالت الي  وتيرها , المختلفة 
 : ة فن الكروشي تاريخ 

 :الطامبور هو أصل الكروشية :  أوالً 
تشير ازبحةاث إلةى أن الكروشةية نشة  مباشةرة مةن شةغل ا بةرة الصةيني وهةو نةوع قةديم جةدًا كةان 

لقةرن الثةامن عشةر هةي اوروبةا معروف هةي تركيةا والهنةد وبةالد هةار  وشةمال إهريقيةا وقةد وصةل إلةى أ
التةي  tambourالمشتقة من الكلمةة الفرنسةية ( اارة التاريي )  tambourالاامبور واستراليا باسم 
هةةي هةةذه التقنيةةة يةةتم شةةد نسةةي  خلفةةي علةةى إاةةار ويةةتم مسةةك خةةيا العمةةل تحةةت هةةذا , تعنةةي أسةةاوانة

بحيةث تكةون , حبه عبر النسةي وتس النسي  ثم تغري إبرة خااهية النهاية خالل النسي  وتلتقا الخيا
العةروة أخةرى وتشةغل عبةر ( حلقةة ) والخةيا هةي نقاةة أبعةد بقليةل مةن ازولةى وتسةحب عةروة  العروة

وكانت إبر الاامبور هي حجم إبرة الخيااة لذا كان البةد أن يةتم العمةل , ازولى لتكوين ترية سلسلة
  .بخيا دقي  جدًا 



هةةي الهةةوا  وذلةةك  هن عشةةر إلةةى مةةا يسةةميه الفرنسةةيون بالكروشةةيتاةةور الاةةامبور بنهايةةة القةةرن الثةةام
هةةي  هكمةةا بةةدأ الكروشةةيلقةةة وأصةةبحت الغةةري تشةةغل عبةةر بعضةةها, حينمةةا تةةم الةةتخلص مةةن نسةةي  الح

, ر انشةاردير دهعةة قويةة ةالبروي هي أوروبا هي بدايات القرن التاسع عشر وأعاته مايةل ريغةود  البة
 تقاا ةلى العروهة بقدرتها عةةذلك أنها كانت م

 كوك ةوالم عروةةلشغل الصممة ةدانتيل المةتصاميم ال
 هلةيس هكروشي( باترونات ) ماذج ةى نةحويلها إلةوت
 وقد نشرت العديد من, مااب  منهاسي  ةةخراج نةاست 
 سخةسا  ننةتايع ماليين الةكتب الباترونات بحيث تس 
 الشبيه الكروشيةكرت ةةأنها ابت اةكمصاميمها ةت
 .ند  ةرلةةازي الكروشيةعليه الذ  يال   انتيلدلل 

( wikibedia. Org/Wiki/Crochet)                                  
 

 الدانتيل ( 2) صورة                                                                
ياولتهةةا هةةي شةةبه أن الكروشةةية نشةة  عةةن ممارسةةات تقليديةةة تمةةت م scalessa (1:2001)ويةةرى 

علةى أن هةةذه الحرهةة تمةةت " إال أنةه لةةي  هنةاك دلةةياًل , أهريقيةا أو الصةةينأو جنةةوب , الجييةرة العربيةة
 .مياولتها قبل اكتسابها لشعبيتها هي أوروبا أثنا  القرن التاسع عشر 

( م 1826) عةةةةام  (benelobe)تةةةةم نشةةةةره هةةةةي المجلةةةةة ازلمانيةةةةة  هوظهةةةةر أول بةةةةاترون كروشةةةةي
) كةان حرهةة حديثةة هةي القةرن التاسةع عشةر مةن ضةمنها منشةورة تسةمى  هبعض أن الكروشيويذكر ال

حيث تضمنت تعليمات مفصلة عةن اريقةة تنفيةذ تةري ( م 1867) التي وجدت عام ( هدية الشتا  
 هي عامي  (book gody sladys )وتشير ا شارات القديمة هي كتاب الاليد   هالكروشي

 هجائةهباستخدام االسةم القةديم قبةل تعةديل اريقةة  هود حرهة الكروشيإلى وج( م 1867 –م 1867) 
ويسةتخدم إصةبع السةةبابة , سةتخدمًا هةي أوائةل الحضةاراتكةان هةي حقيقةة ازمةر م هكمةا أن الكروشةي, 

 .حالياً  من ا برة المستخدمة منحنيا بدالً 
عود تاريخها إلى المعقودة أو المنسوجة التي ي ويوضح كتاب آخرون أن المنسوجات المحاكة أو

إال أنه لم تنجو عينات من أنسجة الكروشية , ديمة قد نجحت هي البقا  حتى اآلنالفترات اليمنية الق
 .wikibedia ( .م 1800) صةةادر ازثريةةة قبةةل عةةام مةةن المجموعةةات ازثنولوجيةةة أو الم هةةي أيةةاً 

Org/Wiki/Crochet)                                                                 )                        
 : يالفيكتور  هالكروشي: ثانيًا 

 ب نه بحيث ال توجد وثائ  لهذا الفن, يعتقد أن تاريخ نش ت الكروشية يرجع إلى ما قبل الميالد 
لةه حتةى أربعينةات ذلةك ولةم تنشةر أ  تعليمةات , من هنون شغل ا برة قبل بداية القرن التاسع عشةر 



الكروشةةةةية  (باترونةةةةات) وتميةةةةيت , بةةةةر العةةةةائالت وتناقلةةةةت ازجيةةةةال المتالحقةةةةة هةةةةذا الفةةةةن عالقةةةةرن 
 ةوكانت الغري  (المشدود) هوبعضها بالكروشي( المرتخي )  هالفيكتور  القديم بشغل أحدهما بالكروشي

د متةأمةا هةي العصةر الحةالي تة تي كةل النمةاذج بمتالبةات الشةد وت, العةروة الخلفيةة للغةريةتشتغل عبر 
 .وهي شغل الغرية باستعمال كال العروتين ازمامية والخلفية , بشكل كبير على إبرة الكروشيه
لفةةة مةةن هةةي العهةةد الفيكتةةور  مةةن مةةواد كالعةةاج والنحةةا  وأنةةواع مخت هكمةةا صةةنعت أبةةر الكروشةةي
حيةةث كانةةت الحقائةةب والمالبةة  والةةديكورات , وكانةةت تةةيين بةةالنقش, ازخشةةاب ومةةواد عظيمةةة أخةةرى

لنسةا  بجانةب أشةغال يعةد نشةااًا مناسةبًا للثريةات مةن ا هوكةان الكروشةي, شائعة  هولة بالكروشيالمشغ
الخةةري  هةةي أسةةوا  الثالثينةةات مةةن القةةرن التاسةةع عشةةر هةةي  هوبةةدأ ظهةةور الكروشةةي, ا بةةرة ازخةةرى

 .بالخري إلى أسوا  الموضة ( التريكو ) الوقت الذ  سبقته الحياكة 
 

 :ندي األيرل هالكروشي: ثالثا 
ازيرلنةةد  أو  هكصةةناعة منيليةةة صةةغيرة هةةي أيرلنةةدا بشةةغل دانتيةةل يسةةمى الكروشةةي هبةةدأ الكروشةةي
 .أ  التخريم اليخرهي بدون وجود خلفية مشبكه  (guipure )الدانتيل الغيبور  

مةدهوعًا بجهةود مايةل ريفةود  , اسةع عشةرهي الظهور هي أوروبةا هةي القةرن الت هكما بدأ الكروشي
لشةغل ا بةرة والمكةوك  ةتصاميم الموضةوعالعروهًا عنها قدرتها على التقاا مر والتي كان البرانشاردي

ولقةةةد نشةةةرت العديةةةد مةةةن الباترونةةةات ويعتقةةةد أنهةةةا , يسةةةهل اسةةةتخدامها( باترونةةةات ) اذج وتحويلهةةةا نمةةة
 ))               ازيرلنةةةد  هوم بالكروشةةةيشةةةبيه بالةةةةدانتيل وهةةةو مةةةا يسةةةةمى اليةةة هابتكةةةرت كروشةةةي

wikibedia. Org/Wiki/Crochet                        
 : Ruthie Marksتاريخ الكروشية لروزي ماركس : رابعًا 

يسةةةةةمى بعةةةةةدة مسةةةةةميات هيالةةةةة  عليةةةةةه الفرنسةةةةةيون والبلجيةةةةةك  هتةةةةةرى روي  مةةةةةارك  أن الكروشةةةةةي
هةةةي  (Haekling)و  (Haken)ويسةةةمى هةةةي هولنةةةدا ( كروشةةةيه ) وازسةةةبانيون اسةةةم , ياةةةاليونوا 
 .هي السويد  (virkning)هي النروي  و  (Hekling)يمارك و الدن

إلةةى عهةةود قديمةةة ( الحياكةةة والتاريةةي والغةةيل ) ويرجةةع تةةاريخ أنةةواع أخةةرى مةةن الخيااةةة اليدويةةة 
ولكن ال , رية والنصوص والتصاوير التاريخيةتاريخها إلى الكشوهات ازث اكتشافويرجع الفضل هي 

 )ايةةة الكروشةةية وتةةرى أن الكروشةةية كلمةةة مشةتقة كةةورك أو كةةورش يسةتايع أحةةد أن يجةةيم بكيفيةةة بد

crocke , croc)  وهةي مةن الفرنسةية الوسةاى بمعنةى خاةاف( hook)  والكلمةة النرويجيةة القديمةة
                                              .wikibedia. Org/Wiki/Crochet )) (Korokr )للخاةةةةةةةةةةةةةاف 

أنةةةه نمةةا الفةةن الحةةةديث  (Annie potter)أنةةةي بةةوتر :  هيةةةة هةةي الكروشةةيكمةةا تةةرى الخبيةةرة ازمريك
الةةدانتيل هةةي هرنسةةا والةةدانتيل  هالمعةةروف اليةةوم خةةالل القةةرن السةةاد  عشةةر وعةةرف بكروشةةي هللكروشةةي
 .هي انجلترا  يالسلسل



 :(لوداننظرية ليس ب)أصل تاريخ الكروشيه : خامسًا 
بحوثهةةا عةةن أصةةول  (Lis Paludan )دان وهةةي لةةي  بلةةو  ةكاتبةةه وباحثةةه دنيماركيةة أقصةةرت

 :هي أوروبا ووصفت ثالثة نظريات جديدة باالهتمام  هالكروشي
بةةدأ هةةي الجييةةرة العربيةةة وانتشةةر شةةرقًا إلةةى التبةةت وتربةةًا إلةةى أسةةبانيا  هأن أصةةل الكروشةةي: أواًل 

 .ومنها عبر الار  التجارية العربية إلى باقي دول البحر ازبيض المتوسا 
من أميركا الجنوبية حيث استخدمته قبيلةة بدائيةة  هي تي أقدم دليل على استخدام الكروشي :ثانيًا 

 .كوسيلة يينة هي اقو  االحتفال بالبلوغ 
وتواصةةةل بلةةةودان ,  هحيةةةث هنةةةاك الةةدمى ثالثيةةةة ازبعةةةاد شةةغلت بالكروشةةةي: هةةي الصةةةين  :ثالثـــًا 

(Paludan)  حيث , ه وال لمنبعه الذ  أتى منهالكروشيأنه ال يوجد دليل مقنع يحدد عمرًا يمنيًا لفن
وهنةةاك , م 1800علةةى وجةةود الكروشةةية هةةي أوروبةةا قبةةل سةةنة كةةان مةةن السةةمتحيل العثةةور علةةى دليةةل 

منةةذ حةةوالي بدايةةة القةةرن السةةاد   اً كةةان معروهةة هالعديةةد مةةن المصةةادر التةةي نصةةت علةةى أن الكروشةةي
حيةةث أن الراهبةةات يقمةةن ( الراهبةات  دانتيةةل) أو ( عمةةل الراهبةةات ) عشةر هةةي إيااليةةا تحةةت مسةمى 

                        (wikibedia. Org/Wiki/Crochet ) .به لعمل منسوجات الكنيسة 
 ( :1102) قبل الميالد إلى ( 1522) من  هتاريخ الكروشي: سادسًا 

 عةن ويبدو أن ازصابع كانت تسةتخدم هيةه بةدالً  هال يعرف إال القليل عن التاريخ القديم للكروشي
 1500هي وقت يرجع إلى عام  هوثمة نظريات عن وجود الكروشي, إبر الكروشية المستخدمة اليوم 

 .كجي  من شغل الراهبات تضمن دانتيل التاريي ا بر  ودانتيل المكوك , قبل الميالد 
إال أن هةذا ( م 1580) صنعت حةوالي عةام ( اليركشة السلسلية ) المراجع إلى نوع من  وتشير

وذلةةك  هوخةالل عصةر النهضةةة اشةتغلت النسةا  بالكروشةي, نةوع مةن الخةيا علةةى الضةفيرة لليينةة يبةدو
كما أن هناك نوع من الدانتيل يسةمى , الخيوا لصنع نسي  شبيه بالدانتيلباستخدام عدد من جدائل 

ونةةوع بةةدائي  ,كةةان يصةةنع باسةةتخدام إبةةرة خااهيةةة مةةن أواخةةر القةةرن الثةةامن عشةةر (Cheyne)تشةةاين 
 ( م 1820) ن عام يمكن العثور عليه ابتدا  م (pjonting)يسمى بجونتين  هكروشيمن ال
                                                   (( wikibedia. Org/Wiki/Crochet                        

 :من خالل ما سبق نجد أنه يمكن تلخيص تاريخ ظهور فن الكروشية فيما ياتي
إلةةى جانةةب عةةدد كبيةةر مةةن أشةةغال ا بةةرة هةةي القةةرن التاسةةع  ههةةي شةةغل الكروشةةي ظهةةرت وهةةرة -1

تاريخةا إلةى  كان أول ما نشر هو باترونات لمحاهظ تصنع مةن سةلك النةايلون يرجةعو ,شر ع
قبةةل ذلةةك ينتقةةل ل جيةةال الناشةةئة بواسةةاة نسةةخ  هوكةةان الكروشةةي, م هةةي هولنةةدا1826عةةام 

 .المكتوبة  تاالباترونصغيرة بداًل من  هعينات كروشي



ع عشةةر إلةةى عشةةرينات القةةرن هةةي منتصةةف القةةرن التاسةة هنشةةرت العديةةد مةةن كتةةب الكروشةةي -2
شةةةائع جةةةدًا هةةةي خمسةةةينات ( كات الرباعيةةةة ذو الشةةةب) وأصةةةبح الكروشةةةيه الشةةةبكي , العشةةةرين

 القرن التاسع عشر 

ا رينية مةن هةذحيث تمةرت الحقبةة العشة, ه هي بدايات القرن العشريناستمر ظهور الكروشي -6
, للفتيةةات" حةةر " قةةات دعاميةةة كمظهةةر الخةةري  ذات حل هالقةةرن بحقائةةب مشةةغولة بالكروشةةي

وخةةةةةةالل ( م 1967) عةةةةةام  وسةةةةةةرعته مةةةةةن هونشةةةةة  نقةةةةةاش عةةةةةن صةةةةةةناعة تصةةةةةميم الكروشةةةةةي
وكانت , حيث أعاقت الحرب العالمية الثانية هذه المهنة بتقليل الموارد المتاحة , ازربعينات
هةي السةتينات وأجريةت  اً وأصبح هنًا مرتوب, ة هي الخمسيناتوشية الخريية شائعحقائب الكر 

مكانتةه هةي السةبعينات حيةث  هحيةث اسةتعاد الكروشةي, هةن النسةي   علىالعديد من التجارب 
 .هأشيا  مشغولة بالكروشي ارتدا اد تأصبح من المع

 هقةةةد, رين إحيةةةا  الكروشةةةية الخةةةيا والخةةةريشةةةهدت الثمانينةةةات والتسةةةعينيات مةةةن القةةةرن العشةةة -6
 .ة مما أدى إلى ييادة الالب عليهاانتشرت هي بدايات التسعينيات حقائب التريكو المخري 

هةذا الةرقم إلةى  ايدادحيةث , هيمن النسا  ازمريكيةات يشةتغلن بالكروشة( مليون  66) هناك  -5
 ( .م 2000) هي عام ( مليون  86)

وعلةى , البة صةنع المل (soft )يشتغل الكروشية هذه ازيام باستخدام خيوا الغيل الاريةة  -3
بواسةةةاة آالت الخيااةةةة إال أنةةةه ال يال مهنةةةة أو  هالةةةرتم مةةةن إمكانيةةةة صةةةنع تةةةرية الكروشةةةي

 .حرهة منيلية 

أن هن الكروشية من الفنون السهلة والممتعةة وهةو مةن أقةدم ( 66: م 2003) وتؤكد الغامد  
فوقةةت هةةي صةةناعة هةةذا تو , ولةةم يعةةرف مكتشةةفه ازول, ليدويةةة وربمةةا عةةرف قبةةل هةةن التريكةةوالحةةرف ا
ياالياالفن أسبا وقد صنعت منه الشيالت هي العصةور الوسةاى عنةدما كانةت , نيا واليونان ومالاا وا 

وظل هذا الفةن يةدر  هةي المةدار   فضلة والمستعملة للرجال والنسا ,تري الدانتيل هي الموضة الم
هةةيقمن بصةةنع الشةةرابات , هوخةةالل الحةةرب العالميةةة ازولةةى كانةةت معظةةم السةةيدات يمارسةةن الكروشةةي

لالتةي يمارسةن وأصبح عدد قليل من السيدات هن ا, ا بين الحربين تدهور هن الكروشيهوهيم, ودللجن
علةى أنةه جديةد  هوهةي أواخةر الخمسةينات والسةتينات أعيةد اكتشةاف هةن الكروشةي, شغله واالبتكار هيةه

 .ومبتكر 
من هنون أشغال ا برة القديمة  هأن هن الكروشي( 10: م 2006, الجيالني ) سب  ترى  اومم

 .التي لم تندثر عبر اليمان لما له من نتائ  جميلة ما يالت حتى عصرنا الحالي 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع
 مبادئ وتقنيات فن الكروشية

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 (تقنياته-مبادئه-أدواته)فن الكروشية : الفصل السابع
 

 وشيةاألدوات المستخدمة في عمل الكر : أوال
 :إبر الكروشية -1     

 تصنع إبر الكروشية ب شكال وأحةةجام  
 تصنع ابر الكروشية من الصلب ,وخامات مختلفة
  أو المعدن وهي عامود يبل  اةوله ,أو البالستيك

 ولها سن معقوهة خااهية الشةكل ذات ( سم12)
   .(63:م2005,ألغامد )أحجام مختلفة 

  
 المتري األمريكي البريطاني
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 هي المناا                                    ةابر الكروشي مقاسات(  1)  جدول      
 المختلفة                      

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنواع الخيوط-0

 اتختلةةةف الخيةةةوا علةةةى حسةةةب المصةةةدر همنهةةة
الكوتةون )والصةوف مثةل ,الحيواني مثل الحرير

, وتختلةةف حسةةب المتانةةة وبرمةةة الخةةيا, (برليةةة
ويجةةةةةب مراعةةةةةةاة تناسةةةةةة  ألةةةةةوان الخيةةةةةةوا  مةةةةةةع 
, بعضها البعض وتناسقها مةع ا بةر المختلفةة 
 .بحيث يراعى استخدام الخيوا ثابتة ازلوان



 :ن الكروشيةمبادئ ف: ثانيا
 :القواعد العامة لعمل الكروشية -1

 .الجيد والمناسب من الخيوا عاختيار النو -أ        
 .اختيار ا برة المناسبة لسمك الخيا على حسب التصميم المنفذ-ب       
 .إتباع الاريقة الصحيحة عند ا مساك با برة-ج       
 .إمساك الخيا بالاريقة المناسبة-د        

 .التدرب على عمل الغرية ازساسية من حيث الشد وحجمها -هة      
 .البد  بالغرية البسياة ثم التدرج إلى الغري ازكثر تعقيدا-و 
 :يمكن وصل قاع الكروشية مع بعضها بعدة ار -ي 

 .رباها بغري الكروشية-أ          
 .رباها با برة العادية-ب                

 .(52:م2005,ألغامد )برة المعقوهة أو العادية بين الغري با فا  الخيا يتم إخ-  
 
  : أهمية الكروشية -0

 .يستخدم هي التييين -أ        
 .تجديد القديم - ب

 .إنتاج قاع هنية مبتكرة - ج

 .شغل أوقات الفراغ - د

 .عمل تصاميم مبتكرة-هة       

العاملةةةة هةةةي يسةةةاهم هةةةي رهةةةع مسةةةتوى المعيشةةةة وا نتةةةاج المحلةةةي وذلةةةك بتفعيةةةل ازيةةةد   - و
 .ا نتاج

                                                   

 :مميزات الكروشية -4
 .أ  بجهد ويمن اقل بالمقارنة بالتريكو, يتم إنتاجه بسرعة -أ 
 .سهل التعلم -ب 
 .يحدث أثنا  العمل بسهولة يمكن تدارك أ  خا  -ج 
 .ر مع مرور الوقتيعتبر من الموضة الكالسيكية التي ال تتغي -د 
 
 
  



 :استعماالت الكروشية -3
 :يمكن أن يستخدم الكروشية هي أماكن عدة 

 .المالب  ب نواعها-أ

 .الشاالت والحقائب -ب
 .ا كسسوار -ج
 الخ.…الورود -د    
 
 :حياكة الكروشية: ثالثا
خيا اويةل تعتمد على , على ترار الحياكة العادية, إن حياكة الكروشية بالصنارة المعقوهة 

 متواصل والفار  بينهما هو أننا هي حياكة الكروشية نستعمل صنارة معقوهة واحدة لحياكة
( السالسةل)ثةم تةابعي صةنع الحلقةات, ابةدئي بالعقةدة ازولةى,للبةد  بالحياكةة, تةرية واحةدة هةي كةل مةرة

 .لتشكيل الغرية ازساسية التي تصنعين منها الصف ازول
 :كروشيةطريقة اإلمساك بإبرة ال -1

هنةةاك اريقتةةان المسةةاك الصةةنارة وهمةةا مسةةكة القلةةم ومسةةكة السةةكين وسةةبب تسةةميتهما بهةةذا 
 .االسم لماابقتهما هي اريقة مسكة القلم والسكين

 :السكين مسكة-أ
كمةا هةو  متجهةا إلةى أسةفل نارة محصةور مةا بةين السةبابة وا بهةام والجةي  السةفليصةوضةع ال

 .موضح هي الصورة
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ليد اليسرىاإمساك الصنارة ب( 6) صورة       .يد اليمنىإمساك الصنارة بال(  6) صورة        
 

 

 

 

 

 



 :ممسكة القل -ب

ولكةن الجةي  السةفلي منهةا متجهةا  ننارة محصةورة بةين السةبابة وا بهةام مثةل السةكيلصاتكون 
 .الصور هيهو موضح إلى أعلى كما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ليد اليسرىباإمساك الصنارة (  3) صورة              .ليد اليمنىالصنارة بإمساك ا(  5) صورة        
  
 :طريقة اإلمساك بخيط الكروشية-0

 :بداية العمل
يلةف الخةيا  حيةث,رباةهأو  عمل يجةب علينةا أن نثبةت الخةيا بعمةل عقةدة قبل البد  هي أ و   

ا بهام لتثبيت العمل كمةا هةو واستخدام الوساى و , على إصبع السبابة عدة لفات حتى يسهل العمل
 . موضح بالصورة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .توضح عمل العقدة(  8) صورة                .توضح لف الخيا(  7) صورة            

 
 :النقاط التي يجب مراعاتها عند عمل كل غرزة 

 .اسم الغرية بالعربي-أ 
  .اسم الغرية باالنجليي -ب 
 .االختصار لهذه الغرية-ج 
 .رمي الغرية هي الباترون-د 



 .ارتفاع الغرية-هة
كمةةةا أن هنةةةاك , ويجةةةب حفظهةةةا حتةةةى يسةةةهل علينةةةا قةةةرا ة البةةةاترون, هةةةذه النقةةةاا جةةةدا مهمةةةة 

 :بعض المسميات باللغة االنجلييية هي هن الكروشية يجب معرهة ماذا تعني هذه الكلمات مثل
 

hook  صنارة 
yarn خيوا 

Stitch ترية 
Loop حلقة 

 ( 2) جدول 
 :الغرز األساسية لعمل الكروشية-4
 .ترية السلسلة-أوال 
 (.النائمة)الغرية المنيلقة-ثانيا 
 (.الحشو) الغرية الفردية -ثالثا 
 .ترية النصف عامود-رابعا 
 (.العامودية بلفة) الغرية الميدوجة -خامسا 
 

 غرزة السلسلة :أوال
 

 

 

 
 
 

 

 :سبب تسميتها بالسلسلة
الواحةةةدة بةةةازخرى كمةةةا تتصةةةل السلسةةةلة  نهةةةا تشةةةبه هةةةي اتصةةةال حلقاتهةةةاسةةةميت بالسلسةةةلة ز

كمةا تسةتخدم هةي كثيةر  يبنةى عليةه أ  عمةل المعدنية بعضةها بةبعض وتعتبةر ازسةا  والقاعةدة الةذ 
 "ترية الاائرة " هوو  آخرمسمى  لغرية السلسلةو ,من ازعمال 

 

 

 



 :طريقة العمل
مةن اليسةار إلةى اليمةين لمسةتخدمي اليةد اليمنةى نارة صةالخةيا علةى ال بعد عمل البداية, نلف 

ثةم نسةحب الخةيا  ,مقابةل لنةانارة لصةمع مراعاة أن يكةون رأ  ا ,اليد اليسرى والعك  مع مستخدمي
عنةةدها سةةتتكون لةةدينا تةةرية  نارةصةةنارة ونخرجةةه مةةن خةةالل الةةدائرة الصةةغيرة الموجةةودة علةةى الصةةبال

وعنةد "  1رقةم "  تةرية البدايةة,, ونعمةل أول نةد عقةدةبدايةة العمةل سةيكون التثبيةت باليةد عو , السلسةلة
وهكةذا يةتم التغييةر باسةتمرار حتةى يكةون  1باليةد علةى تةرية رقةم  , سةيكون التثبيةت2عمل ترية رقةم 
 .كما هو موضح بالصورة مرخيا العمل متماسكا ال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 توضح عمل ترية السلسلة باليد (  10) توضح عمل ترية السلسلة باليد               صورة( 9) صورة    
 .اليسرى.                                                 اليمنى                        

 
نارة ونسةحب الخةيا إلةى داخةل الحلقةة,, عنةدها لصةالاريقة,, ن خةذ لفةة با نكرر العمل بنف 

 .العديد من السالسل ستتكون لدينا
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 (  11) صورة                                                           
 

نارة ثم نقص الخيا الاويل المتصل صالعمل نوسع الدائرة التي على ال بعد االنتها  من
 ونالحظ انه,دينا عقدةنوسع الدائرة أكثر بسحب الخيا الاويل ب كمله عندها ستتكون ل بالبكرة وأخيرا

كما يجب أن نفر  بين شكل ازمام والخلف هي , العمل وهي نهايته تكونت لدينا عقدتان هي بداية
 .ترية السلسلة



 :رزة السلسلة خطوات عمل غ

                            1                         1  

    

                 

                           2                         2 

  

                         6                               6      

         

                                                                                                                 

                          6                           6  

 

                          5                           5 

 

     
 .ترية السلسلة باليد اليسرى(  16) صورة.          ترية السلسلة باليد اليمنى(  12) صورة 

 



 

         األمام                                                       الخلف          

 . كل ازمام والخلف هي ترية السلسلةتوضح ش(  16)صورة                          
 

 :طريقة إنهاء أطراف السلسلة
وندخلةةه هةةي  الخةةيا بةةداخلها,, ن خةةذ أحةةد هةةذين الخياةةين  دخةةالخيااةةة مناسةةبة  إبةةرةن خةةذ 

ال يتشةةوه لةةدينا العمةةل,  هةةي السلسةةة مةةن الوجةةه الخلفةةي لهةةا حتةةى ا بةةرة بإدخةةالومةةن ثةةم نقةةوم  ا بةةرة,
بعدها نقص  قاعة عادية من القماش, تثبيت العمل تماما كما نخيا أ نواصل الخيااة إلى أن يتم 

 .الاريقة نفسها ازخرونعمل هي الخيا  الخيا,
 

 :كيفية عد غرز السلسة
 حيةث أن الحلقةة التةي علةى,عند عمل تري السلسلة يجةب الت كةد مةن عةدد الغةري المالوبةة

 .من ضمن الغري تعدنارة ال صال
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 .توضح اري  عد تري السلسلة(  13) صورة  .     لحلقة التي على الصنارةتوضح ا(  15)  صورة     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 (:النائمة)غرزة المنزلقة: ثانيا
 
 

 

 

 

 

 

   

 
 :(النائمة) بغرزة  سبب تسميتها

ال تسةتعمل  بخةالف الغةري ازخةرى هإنهةا الكروشةيةأصةغر تةرية هةي هةن هةي  تةرية المنيلقةة
نما ت تي مع تيرها من الغري ,لوحدها لتكوين نسي  متكامل الغرية ال تعاي ه كما أن هذ ,ازخرى وا 

 "النائمة " هي العمل لذلك يال  عليها رتفاعاا

 
 :استعماالتها

 .الكروشيةى أنسجة سميكة من تنفيذها على شكل صفوف متراصة للحصول عل يمكن-1 
 .ببعضه أو عند االنتقال ل سار التالية تستعمل لربا العمل -2 
 .من ترية السلسة نريد تنقيص عددعندما  -6 
 .تستخدم هي تنفيذ ازشكال الدائرية -6 
ن علةةى شةةكل دائةةرة تامقةةة لغةةرية هةةي البةةاترو ارمةةي  نةةرى ,االنتهةةا  مةةن العمةةل وقفلةةه عنةةد-5 

 .اللون
 

 :قة العملطري
التاليةة وبةدون أخةذ  نارة هةي الغةريةصةنعمل العدد المالوب من ترية السلسلة بعةدها نةدخل ال 

ارة مةةن اليسةةار إلةةى اليمةةين ونخةةرج نصةةنارة, ن خةةذ لفةةة بالصةةلفةةة عنةةدها سةةيتكون لةةدينا حلقتةةان علةةى ال
لسةةلة ة سنواصةةل العمةةل بةةنف  الاريقةةة حتةةى نصةةل إلةةى أول تةةري  ,الخةةيا مةةن خةةالل الحلقتةةان معةةا

 :كما هو موضح بالصور,الخيا ونحاول تثبيت خيا البداية والنهاية صنق,عندها سينتهي العمل
 
 
 

 :خطوات عمل غرزة المنزلقة في البداية



 
                                    1 1 

 
 
 
 
 

                           2  2  
 
 
 
 

                              
         6         6 

 
 

 
   

 ة المنيلقة باليد اليسرىخاوات تري (18) صورة     خاوات ترية المنيلقة باليد اليمنى( 17) صورة 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :خطوات عمل غرزة المنزلقة في المنتصف



 
                           1    1   

 
 
 
 

 
                            2   

 
 
 

 

 

 

                            6      
 

 
 
 
   
 .باليد اليسرى بالمنتصف ترية المنيلقة(  20) صورة   .باليد اليمنى بالمنتصف ترية المنيلقة(  19) صورة 
 

 :طريقة عمل غرزة المنزلقة في قفل الدائرة
تيةر لةف هةي أول  نارة مةنصةالسلسة ومةن ثةم نقةوم بإدخةال المن  تري( 3)عدد نعمل مثال 

  :من الحلقتين هتقفل الدائرة نارةصونسحب الخيا بال ة,ترية سلسل
 

 :رةعمل غرزة المنزلقة في قفل الدائخطوات 
 

                                   1   
 
 
  
 
 

      



       2                             2 
 
 
 

 
 .ليد اليمنى واليسرىخاوات عمل الدائرة بغرية المنيلقة با(  21) صورة                 

 

 :غرزة الحشو: ثالثا
 
 
 
 
 
 
 

  :سبب تسميتها بغرزة الحشو
ترية الحشو هي إحدى الغري المهمةة هةي هةن الكروشةية وتعتبةر ازسةا  لعمةل الكثيةر مةن          
والتةةي تييةةد عنهةةا بلفةةة واحةةدة تعاةةي للغةةرية , وهةةي الغةةرية الثانيةةة التةةي تلةةي الغةةرية المنيلقةةة, ازعمةةال

تةةرية سلسةةلة أمةةا تةةرية المنيلقةةة كمةةا ( 1)مقةةداره عوتةةرية الحشةةو لهةةا ارتفةةا, اعةةا راسةةيا وأهقيةةا اكبةةرارتف
, الن تريهةةا تةة تي متراصةةة مةةع بعضةةها الةةبعض سةةميت بغةةرية الحشةةوو , ذكةةر سةةابقا لةةي  لهةةا ارتفةةاع

ومن أهم عيوب ترية الحشو أن استخدامها ,لي  بينها مساهات وهذا يضفي على العمل جماال أكثر
 .ل عمال الكبيرة يتالب الكثير من الوقت

 
 : استخدامات غرزة الحشو

 .لتقوية وتجميل أاراف العمل -1 
 .بصفة أساسية للحصول على أنسجة سميكة ههي تعاي متانة للعمل تستخدم-2 
 .تستعمل هي تنفيذ ازشكال الدائرية -6 
 

  :طريقة عمل غرزة الحشو
 .لسلسلةنقوم بعمل عدد معين من ترية ا -1 

تةةرية  1هارتفاعهةةا ..نتةةرك أول تةةرية سلسةةلة زنهةةا سةةتمثل لنةةا ارتفاعةةا لغةةرية الحشةةو -2
 الت كةد ب ننةا نعمةل هةي الجهةة الصةحيحة لغةرية السلسةلة,أ  أن الجهةة الصةحيحة كمةا يجةب, سلسةلة



 تةرية السلسةلة نةدخل الصةنارة هةي و,نثبةت بواسةاتها العمةل يجب أن تقابلنةا واليةد التةي تمسةك الخةيا
 .الصنارة الثانية من تير لف عندها سيتكون لدينا حلقتان على

 هقةا حةول الصةنارة مةن الخلةف إلةى ازمةام ونسةحبه مةن خةالل حلقةة واحةدة نلةف الخةيا-6
 . ستتكون لدينا حلقتان على الصنارة وبعد إخراج الحلقة

ج ازمةةام ونقةةوم بسةةحب الخةةيا  خةةرا ن خةةذ لفةةة مةةرة أخةةرى بالصةةنارة مةةن الخلةةف إلةةى -6
كةةون قةةد أكملنةةا تةةرية حشةةو واحةةدة وبهةةذا ن نارة معةةا هةةي آن واحةةدةالحلقتةةان المتواجةةدتان علةةى الصةة

 .هقا نارة حلقة واحدةصال ىعل لدينا ويتبقى
 .الخاوات ندخل الصنارة هي الغرية التالية ونكرر العمل بنف  -5

 
 
 
 
 
 
 

 
 .توضح خاوات ترية الحشو( 1) شكل

 :خطوات عمل غرزة الحشو
  
                            1                         1 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
                              0                        0 



                                                      
 
 
 
 

                            4                         4                        
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 ترية الحشو باليد اليسرى(  26)ترية الحشو باليد اليمنى              صورة(  22)  صورة      

 

 :الغرزة النصف عامود: رابعا
 
 
 
 
 
 
 

 :سبب تسميتها غرزة النصف عامود
غةةري العموديةةة عبةةارة عةةن تةةري ت خةةذ شةةكل العمةةود الةةذ  يختلةةف اولةةه تبعةةًا لعةةدد اللفةةات ال
  .له ومن ثم تسمى هذه الغري بعدد اللفات ومن هذه الغري التالي المكونة

 

 .النصف عمود ترية العامود بدون لفة وتسمى-أ
 .ترية العامود بلفة واحدة-ب



 ..الخ ... رباعية ترية العامود  الميدوجة , الثالثية , ال -ج
 "Half Double Crochet " باللغة االنجلييية تسمى-د

 2وارتفاعهةا هةو  الثانية بعد ترية الحشةو المرتبةوت تي ترية العامود هي درجة االرتفاع هي 
 .ترية سلسلة
 :استخداماتها

 .هاوتير  المالب  هي عمل العديد من أعمال الكروشية منها المفارش, العمودية الغري تدخل  

 

 :طريقة عمل غرزة النصف عامود
 :االرتفاع عند احتساب غرز :أوال

  :التةةةالي لعملنةةةةا سةةةيتم عمةةةةل االرتفةةةةاع عبةةةارة عةةةةن تةةةرية أولةةةةىعنةةةدما تكةةةةون تةةةري 

تةةرية سلسةةلة ونلةةف  2=ومقةةدارها  االرتفةةاع نعمةةل تةةري لازو  عنةةدما ننتهةةي مةةن السةةار -أ
 .العمل
تةرية نصةف  آخةر ونعمةل ية الثانيةةتةرية نصةف عمةود هةي الغةر  بعةد لةف العمةل نعمةل-ب

  .االخيرالسةةار  التةةي هةةي االرتفةةاع تةةري مكةةان عمةةود عنةةدما نصةةل لنهايةةة السةةار
 

  :عند تجاهل غرز االرتفاع: ثانيا
تةةري االرتفةاع هةةي الحسةبان هإننةةا بعةد لةةف العمةل سةةنعمل أول تةرية نصةةف  عنةدما ال ن خةذ 

بحيةةث ال نعمةةل تةةرية نصةةف عمةةود ,تةةرية نصةةف عمةةود التةةي هةةي السةةار ازخيةةر عمةةود مكةةان أول
 .االرتفاع هي نهاية السار مكان تري

 

 :وتجاهل غرز االرتفاع, الفرق بين غرزة النصف عامود عند احتساب غرز االرتفاع
 .نعمل عدد ستة تري سلسلة-أ 
 .نترك أول تريتين سلسلة ارتفاع لغرية نصف عامود-ب 
 .تري( 6)ر ازولسيكون مجموع تري النصف عامود هي نهاية السا-ج 
 .نعمل تريتين سلسلة ونلف العمل-د 
  :هة هنا ن تي لمفتر  اريقتين كالتالي 

                    



 
 

 .عاموديوضح الفر  بين احتساب تري االرتفاع وتجاهلها هي النصف (  2)شكل
 

 :طريقة عد الغرز في النصف عاموديه
 
  
 
 
 
 
 
 

 عاموديه اري  عد الغري هي النصف( 26) صورة 
 
 
 
 
 
 



 :غرزة العامود:خامسا
 
 
 
  
 
 
 

 :تسميتها بغرزة العامودسبب 
واحدة من أشهر الغري هي عالم الكروشية وتعد أاول بمرتين عن ترية  ترية العمود تعتبر 

العمود,ترية العمود الميدوجة, وباللغة  ترية : العمود لها العديد من المسميات  منها ترية. الحشو 
 (double crochet)تسمى االنجلييية

 

 :طريقة عمل غرزة العامود
 .نعمل عدد من تري السلسلة-أ 
 .لغرية العامود عتري ارتفا( 6)نترك أول -ب 
 .الرابعة ةن خذ لفة بالصنارة وندخلها هي ترية السلسل-ج 
 .ن خذ لفة ونخرج حلقة السلسلة-د 

 .ن خذ لفة ونخرج حلقتان هقا-هة
 .ان المتبقيتانن خذ لفة ونخرج الحلقت-و

 
 
 
 
 
 
 

 
 .اوات عمل ترية العامودخ(  6)شكل

 
 



 (: الفردية)خطوات عمل غرزة العامود المنزلقة أو 
 

                           1                             1    
  
 
 
 
 
 

                                 2                             2  
  
 
 
 
 
  

                                 6                             6 
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 .ترية العامود المنيلقة باليد اليسرى(23)صورة.       ترية العامود المنيلقة باليد اليمنى(25)صورة  
 
 
 
 
 



 :غرزة العامود الثنائيةخطوات عمل 
 

  
                               1                     1 

 
 
 
  

                               0                     0 
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                               3                     3 

  
 
 
 

 .ترية العامود الثنائية باليد اليسرى(28)صورة.            ترية العامود الثنائية باليد اليمنى(27)صورة
 
 
 
 
 



 :خطوات عمل غرزة العامود الثالثية
 

                               1                     1 
  
 
 
 
 

                                    2                          2 
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 .ترية العامود الثالثية باليد اليسرى(60)صورة.           يمنىباليد ال ترية العامود الثالثية(29) صورة
 
 
 
 
 
 



 :كيفية التخلص من الخيوط الزائدة
هي كل عمل نعمله بالكروشية سيكون لدينا أقلها خياان,أولهمةا هةي بدايةة العمةل عنةد عمةل 

إضاهة خيا  كذلك عند, النهاية عند اري  سحب الصنارة وشد الخيا والثاني عند ربا,عقدة البداية
وحتةةى ال ,ارية  تغييةةر لةون الخةةيا سةةيتكون لةدينا خيةةوا آخةةرى هةي العمةةل جديةد إلةةى العمةل أو عةةن

 اري  الربا نتنفك الغري بعد ا نتها  من العمل يجب تثبيت الخيوا جيدا ع
 .وبهذا نضمن ب ن العمل سيدوم من تير أن يتلف كالتالي 

حدة لربا العمل وبعد ذلك نقص الخيا مةع نعمل بعد ا نتها  من العمل ترية سلسلة وا-1
 .تثبت هذه المساهة بإبرة الكروشية أو الخيااة, مساهة ترك

 نتخلص من هةذه الحلقةة عةن ارية , سنرى حلقة واحدة على الصنارة, هي نهاية العمل -2 

حتى نشد  بعد ذلك نسحب الخيا باليد,توسعتها حتى نهاية الخيا وذلك بسحب الصنارة إلى ازعلى
 .لى العمل لنضمن عدم انفكاكهع

  
 
 

 
 
 
 
 

 .توضح كيفية سحب الخيا( 61)صورة                                  
 

أ  يجةب إختيةار إبةرة يمكةن مةن ,إبرة خيااة مناسبة للخيا المستخدم هي العمل نستخدم -6 
  .(خيا الكروشية)خالل هتحتها أن ندخل الخيا المستخدم هي العمل

 
 
 

 
 

                           
 
 
 توضح كيفية استخدام إبرة الخيااة هي إنها  العمل( 62)صورة                 



 U, C (Z" )بةا برة هةي عمةل شةكل ألةة  حتى نحاهظ على العمل أهضل اريقة للخيااة-6
 :كالتالي

 
 
 
 
 
 
 
 

 .Uلعمل على شكل توضح كيفية استخدام إبرة الخيااة هي إنها  ا( 66)صورة               
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثامن
 البحث تأساليب وإجراءا: أواًل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



جراءا:الفصل الثامن  البحث تأساليب وا 
ومةةةا  ,كمةةةا يتنةةةاول سةةةير التجربةةةة الذاتيةةةة للباحثةةةة ,يتنةةةاول هةةةذا الفصةةةل مةةةنه  البحةةةث وأدواتةةةه

ومةةا تتضةةمنه  ,ويتنةةاول الخاةةوات التنفيذيةة للتجربةةة, ميتهةالتحقيقةةه مةةن خةالل تلةةك التجربةةة وأه فتهةد
 .لتنفيذه يمةالالوحدات والخامات وتحديد التقنيات من إعداد التصميم وال

 منهج البحث: أوالً 
يتبع البحث ازسلوب الوصفي الةذ  يقةوم علةى وصةف الظةاهرة وجمةع المعلومةات والبيانةات 

ر عنهةا للوصةول إلةى تعميمةات تسةاعدنا هةي تاةوير عن اري  تصنيف المعلومات وتنظيمها والتعبي
 .(2005:عبيدات وآخرون)الذ  ندرسه  الواقع

الغنةةةةةةي  دعبةةةةةةى حلةةةةةةول ابتكاريةةةةةةه جديةةةةةةدة حيةةةةةةث ذكر با ضةةةةةةاهة إلةةةةةةى التجريةةةةةةب للوصةةةةةةول إلةةةةةة
والت مةل سةوا  , محكمةة بةالترو  وحلوالً  إن المصمم حين يجرب يتخذ صوراً ( 219:م1996)وآخرون

 .أو بابتداع ازهكار المجردة وترتيبها, عية ومعالجتهابإدراك ازشيا  الابي
 أدوات البحث: ثانياً 
 . التصوير باستخدام الماسح الضوئي -1
 . التصوير بالكاميرا الرقمية -2

: أن أهميةةة اسةةتخدام التصةةوير هةةي البحةةث العلمةةي تعةةود إلةةى(  83:  2007)حيةةث ذكةةرت الصةةباغ
الكاتةةب مةةن الدقةةة هةةي المالحظةةة والبالتةةة هةةي زنةةه مهمةةا بلةة  , صةةعوبة وصةةف التصةةميم أو اليخرهةةة

, بدقةةة تفاصةةيلها ,الوصةةف إال انةةه ال يمكةةن أن يعاةةي الصةةورة الواضةةحة التةةي تعايهةةا آلةةة التصةةوير
 .وصد  ألوانها

 سير التجربة الذاتية للباحثة: ثالثاً 
 :الهدف من التجربة -1
وعة من ازييةا  المختلفةة تهدف الدراسة هي جانبها العملي التابيقي إلى تصميم وتنفيذ مجم 

حقة  هةذه ت علةى أن, باستخدام أسلوب هن الكروشية بتقنياته المكونة لشكل التصةميم الجمةالي النةات 
 .التقنيات تصميمات مبتكرة

 :أهمية التجربة -2
 :من خالل األتي,أو التربوية, لفنيةتتميز تجربة هذا البحث بأهميتها سواء من الناحية ا

 :األهمية الفنية -أ
م التقنيةةةات المختلفةةةة لفةةةن توضةةةح التجربةةةة أهميةةةة تصةةةميم أييةةةا  مبتكةةةرة مةةةن خةةةالل اسةةةتخدا 

وذالةةةك مةةةن خةةالل صةةةياتتها ب سةةةاليب  هنيةةةة مبتكةةرة تييةةةد مةةةن قيمةةة التصةةةميم مةةةن الناحيةةةة  الكروشةةيه
 .الجمالية من حيث االبتكار والتعبير الفني



 :األهمية التربوية-ب
وازسةةةةر , كالمشةةةةاريع والمعةةةةارض, م ومجةةةةاالت أخةةةةرىتفيةةةةد هةةةةذه التجربةةةةة هةةةةي مراحةةةةل التعلةةةةي

ب سةةاليبه  هوذلةةك مةةن خةةالل عةةرض تصةةاميم توضةةح جماليةةات هةةن الكروشةةي, ومراكةةي الفنةةون, المنتجةةة
كمةةا أن لهةةذه , ومهةةارات التشةةكيل المختلفةةة, وتاويعهةةا للتعبيةةر الفنةةي, الفنيةةة المبتكةةرة علةةى التصةةاميم
علةةةى االبتكةةةار وا بةةةداع مةةةن خةةةالل الرؤيةةةة البصةةةرية  حيةةةث تسةةةاعد, التجربةةةة أهميةةةة تربويةةةة تعليميةةةة

 .والممارسة الفعلية هي مراحل التعليم المختلفة, الجمالية
 :خطوات التجربة -6

وذلك من , بداية من الموضوع الذ  اختارته الباحثة, تتدرج خاوات التجربة هي عدة مراحل
عةن  الكروشية ب ساليب مبتكرة تخرجهخالل تصميم أييا  ومكمالت باستخدام التقنيات المختلفة لفن 

ظهار الت ثيرات , الشكل التقليد  وتحضةير الخامةات والتقنيةات , الجماليةة المختلفةة ب عةداد الوحةداتوا 
 : سير التجربة من عدة مراحل كالتالي وتتكون خاوات, المستخدمة

 إعداد التصميم: أوالً 
حيةةث أن المصةةمم يسةةتغل كاهةةة  ,تعتبةةر مرحلةةة التصةةميم مةةن أهةةم المراحةةل هةةي سةةير التجربةةة 

تصميم مةن ( 15 )وقد تم إعداد, قدراته الثقاهية والتخيلية البتكار تصاميم تتصف با بداع واالبتكار
 عاةا  تنةوع , بار  بنائية هنية مختلفةة, وتم تحديد التقنيات والخامات المستخدمة, أييا  ومكمالت

 . مبتكر على التصاميم
 :عدة مراحل هيوقد تم إعداد التصميم على 

 .تصميم الي  والمكمل -1
 . الخامات المستخدمةة باستخدام الكروشيت اتصميم وحد -2

( Photoshop)وقةةد اعتمةةدت مرحلةةة تصةةميم ازييةةا  والمكمةةالت علةةى اسةةتخدام برنةةام  الفوتوشةةوب
 :باستخدام الخاوات التالية

دخالها للبرنام , رسم مجموعة من التصاميم والمكمالت المختلفة -1  .وا 
باسةةتخدام الخامةةات صةةميم المعةةد ورسةةم وحةةدات الكروشةةية يةةار التقنيةةة المناسةةبة علةةى التاخت -2

 .المختلفة

للمحاهظةة علةى القةيم الجماليةة للتصةميم هةي , عناصر وأسة  التصةميم عنةد االبتكةار مراعاة -6
 .صورته النهائية

 :تيعناصر وأس  التصميم هي البحث كاآل استخدم-6

  :النقطة -أ
 ب شكال مبتكرة بغرض إثرا  التصميم  هري  عمل وحدات من الكروشيتم توظيفها عن ا

 



 .والفصوص مثل ازيرار والخري
 :الخط -ب 
باسةةتخدام الخاةةوا , اسةةتخدم الخةةا هةةي عمةةل وحةةدات مختلفةةة مةةن الكروشةةية بشةةكل متكةةرر 

صةات وكذلك من خةالل تصةميم الق, ب نواعها وتحقي  الترابا بينها وبين الخامات والعناصر ازخرى
 . والفتحات المختلفة من أييا  ومكمالت

 

 :الشكل -ج
عةةةن اريةةة  عمةةةل أشةةةكال مبتكةةةرة مةةةن , وقةةةد تةةةم اسةةةتخدام عنصةةةر الشةةةكل هةةةي هةةةذا البحةةةث 

والربا بينها وبين الخامات ازخرى بحيث تعاي حلول تشكيلية , الكروشية كالمربع والمثلث والدائرة 
 . متنوعة

 :اللون -د
اللونيةةة  ظهةةار التصةةميم بشةةكل متميةةي مةةن خةةالل إعةةداد  تريجاتةةم اسةةتخدام الصةةفات والتةةد 

, كاسةةةتخدام اللةةةون البرتقةةةالي وازخضةةةر وازسةةةود وازحمةةةر وازصةةةفر, هأشةةةكال مختلفةةةة مةةةن الكروشةةةي
ممةةةا يييةةةد مةةةن القيمةةةة الجماليةةةة للتصةةةميم بشةةةكل , هوازبةةةيض هةةةي عمةةةل وحةةةدة مبتكةةةرة مةةةن الكروشةةةي

 .بحيث تميي شخصية من ترتدية,متميي
 :لملمسا-هـ
بحيث تظهةر بةارية , البتكاريه للتصميمااستخدمت مالم  مختلفة  عاا  تنوع هي العملية  

كما تظهر مالمة  , من خالل التقنيات والخامات المستخدمة, أو مساحة على التصميم أو المكمل
حيةث أن لكةل ملمة  ,المختلفةة عليهةا هازقمشة بوضو  من خالل استخدام خامةات وحةدات الكروشةي

 .الوحدات خصائص معينة توحي بفكرة تتناسب مع ابيعته هي
 :تجهيز وحدات الكروشية: ثانيا
 هيةتم إعةداد وحةدات الكروشةي, وتحديةد التصةميمات المنفةذة, بعد االنتها  من إعداد التصةميم 

أوقةةةةد يكةةةةون الةةةةي  معةةةةد كةةةةامال  ,جةةةةي  مةةةةن التصةةةةميمك كانةةةةت خارجيةةةةة وتثبةةةةت علةةةةى التصةةةةميمسةةةةوا  
 .هبالكروشي

  : لة اختيار الخاماتمرح -أ
واختيةار الخامةات , اللةونوهيها يتم اختيار الخيوا المناسبة لنوع القماش من حيث الملم  و  

 المناسبة
  :مرحلة اإلعداد-ب
يتناسةةةب مةةةن الخامةةةات  وتشةةةكيلها مةةةع مةةةا هويةةةتم هيهةةةا إعةةةداد الوحةةةدة المختةةةارة مةةةن الكروشةةةي 

 .ومراعاة استخدام التقنية المناسبة باريقة هنية 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل التاسع
 الدراسة التطبيقية للبحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (الدراسة التطبيقية للبحث:)تاسعالفـصل الـ
 :مـقـدمـة

تمت ممارستها هي كةل مةن , هي حرهة يدوية قديمة هالحياكة بالصنارة المعقوهة الكروشي إن 
 إنتةةاج  مكةةنأيةةوا المتةةوهرة وبفضةةل الخامةةات الجذابةةة والخ, تنشةة  بشةةكل مبتكةةر التةةيالغةةري الجديةةدة 

 .هتصاميم مبتكرة باستخدام هن الكروشي
بشةةكل مبتكةةر علةةى  همةةن هةةن الكروشةةي,وقةةد ظهةةر ذلةةك مةةن خةةالل اسةةتخدام التقنيةةات المختلفةةة

ظهةةاروتحقيةة  التواهةة  اللةةوني , ومكمةةالت التصةةميم أجةةيا لتحقيةة  التةةرابا بةةين ,  ازييةةا تصةةميم   وا 
نتةةاجالبتكةةار ,ا يقةةاع,التواهةة , مبنيةةة علةةى التناسةةب جمةةال التصةةميم والتقنيةةة وهةة  معةةايير تصةةاميم  وا 

 . وتتماشى مع الموضة السائدة, تتسم بالحداثة والجاذبية
 

 :كالتالي ض تجربة الباحثةيلي نستعر  وهيما
 :التصميمات المنفذة ونستعرضها كالتالي: أوال
 .يماتصم( 15) يضم التصميمات المنفذة هي التجربة وعددها( 6)جدول – أ 
 .صورة مكبرة على المانيكان لكل تصميم-ب 
ازدوات , شةةةةكل التصةةةةميم) جةةةةدول يوضةةةةح خاةةةةوات التصةةةةميم ويضةةةةم,يلةةةةي كةةةةل تصةةةةميم-ج 

 (خاوات التنفيذ,مفتا  العمل,المستخدمة
 .هي تجربة الباحثة( تير المنفذة)التصميمات المقترحة: ثانيا
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 التصميمات المنفذة :أوال
 

 يوضح التصاميم المنفذة في تجربة الباحث (4)جدول رقم
 

 التصميم أجزاء رقم التصميم

 .ثوب األحمر  1
 .حقيبة-حزام-ثوب العسلي  0
 .حقيبة-حذاء-سودثوب أ  4
 .حقيبة-قبعة-فستان ابيض  3
 .شال-فستان اسود  5
 .فستان كحلي  6
 .حذاء-جاكيت-تنورة 2
 .بةحقي-حزام-الشال الجاكيت-بنطلون-بلوزة 1
 .حذاء -شال-بلوزة 1
 .أساور-عقد-جاكيت-بنطلون-بلوزة 12
 .حزام-بلوزة  11
 .حقيبة-بلوزة  10
 .حقيبة-الشال المبتكر  14
 .حقيبة -بروش-مبتكر شال  13
 .حمالة كتف-بروش-حقيبة-ةكرافت 15

 

 

 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) التصميم 
 
 



 ( 1) طوات التصميم يوضح خ(  1)جدول

 

 خــطــوات الـتـنـفـيـذ
  1                 0                 4                 3                   5 

                                                         
      

  6                 2                 1                 1                  12 
 
 
 

 

 

 

 األدوات المستخدمة
 الخامة النوع
  خيوا

 
  إبرة

 
  مرايا

 
  لؤلؤ

 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع
  الحشو

 الثوب األحمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  11               10               14               13                 15 
 
 

     

  16               12               11               11                 02 
                       1 

 

 01               00               04               03                 05  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
 
      

 

 

 



 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومكمالته(  0)  يم تصمال
 
 



 

 
 

1                 0                 4                3                  5 
                                                        

                      
 
 6                 2                 1                1                  12 
 
 
 
 

 ومكمالته ( 0) التصميميوضح خطوات (  0 )جدول

 الخامات المستخدمة للثوب
 الخامة النوع
  خيوا

 
  إبرة

 
  خري خشب

 
  ترتر

 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع
  الحشو

 

 الثوب العسلي
 

 خــطــوات الـتـنـفـيـذ



  11              10               14               13 
 
 
 

 

 ( لحقيبةا ) خــطــوات الـتـنـفـيـذ
   1                0                4                3                 5 
 
 

                                       
  6                2                1                 1                12 
   

 

 الخامات المستخدمة للمكمالت
 الخامة النوع
  خيوا

 
  إبرة

 
  حلقات دائرية

 
  خري خشب

 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع

  عامود بلفة

 الحقيبة
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 11               10               14              13               15 
                                       

 
 16               12               11              11               02 
 
 
 01               00               04              03               05 
 
 
 

 

 
  1                0           4                3                 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع
 الحشو

 

 الحزام
 
 
 

 ( امز لحا ) خــطــوات الـتـنـفـيـذ



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ومكمالته(  4) التصميم 
 
 



 

 

 
  1                0                4                3                 5      

 
 

 6                 2                1                1                 12 
 
 
 

 ومكمالته ( 4) التصميميوضح خطوات (  4 )جدول

 الخامات المستخدمة 
 الخامة النوع
 خيوا

 

 إبرة
 

 ور  كرتون
 

 ص هصو 

 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع
 الحشو

 

 عامود بلفة
 

 الثوب األسود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خــطــوات الـتـنـفـيـذ



 11               10              14               13              15 
 
 
 16               12               11              11               02 
 
 
 21                22              26              26               05 
    
 
 23               27               28               29              60 
 
 

 

 الخامات المستخدمة للمكمالت
 الخامة النوع
 خيوا

 

 حقيبة جاهية
 

 ترا 
 

 هصوص
 

 إبرة
 

 حذا  جاهي
 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع
  الحشو

 الحقيبة
 
 
 
 
 
 
 

 الحذاء
 
 
 
 



 ( لحقيبةا ) طــوات الـتـنـفـيـذخــ
 
1                 0                 4                3                   5 
 
 
3                  2                9                10                  11 
 
 
 

 ( ذاءلحا ) خــطــوات الـتـنـفـيـذ
 
 1                 0                 4 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومكمالته(  3)  التصميم 
 



 ومكمالته ( 3)التصميميوضح خطوات ( 3)جدول
 

 

 خــطــوات الـتـنـفـيـذ
 

 1       2               6                  6 5 
   

 

 

   3                 7                 8                 9               10 

                              

 

 

   11               12               16              16                15 

 

 

 

 

 الخامات المستخدمة 
 الخامة النوع
 خيوا

 

 إبرة
 

 ورود
 

 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع

 لحشوا
 

 عامود بلفة
 

 الفستان األبيض
 
 
 
 
 
 
 



 

   13               17              18                19               20 
                          

 

    21               22 26 26 
 

 
  

 

 (القبعة)-( ذاءلحا ) ـوات الـتـنـفـيـذخــطـ
 

   1                 2                  6 6 5 
 
 

     3 7                8                9                10 
 

 
   11 12 16              1                 2 
 
 

    6 
  

 القبعة
 
 
 
 
 

 

 ةالحقيب
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ومكمالته(  5)  ميم التص

 



 ومكمالته ( 5)التصميميوضح خطوات ( 5)جدول
 

 

 خــطــوات الـتـنـفـيـذ
 
 1                 0                4                 3                5 

                 
  
 6                 2                1                 1                12 
 
 
 11               10               14              13 

              
 
 
 

 الخامات المستخدمة 
 الخامة النوع
 خيوا

 

 إبرة
 

 هصوص
 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع
 الحشو

 

 الفستان األسود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ( 6)  التصميم
 
 



  (6)التصميميوضح خطوات ( 6)جدول
 

 

 خــطــوات الـتـنـفـيـذ
 
 1                 0                4                 3                5 
 
 
 6                 2                1                1                 12 
 
 
 11               10              14               13               15 
 
 
 

 الخامات المستخدمة 
 الخامة النوع
 خيوا

 

 إبرة
 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع
 السلسلة

 

  عامود بلفة

  الحشو

 الفستان الكحلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16               12               11              11               02 
 
 

21                22               26               26 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومكمالته(  2)  التصميم 
 



 
 

 خــطــوات الـتـنـفـيـذ
      1 0                4                3                 5 

             
 
 

   6                 2                 1 1 12 
 
 

                      1                2                 6                6 
 
 

 ومكمالته (2)التصميميوضح خطوات ( 2)جدول

 الخامات المستخدمة 
 الخامة النوع
 خيوا

 

 إبرة
 

 حذا 
 

 عملمفتاح ال
 الغرزة النوع

 عامود بلفة
 

 الجاكيت-ألتنوره
 

 

 

 

 

 



 (الحذاء) خــطــوات الـتـنـفـيـذ
 
 1                0                4                 3                 5 
 
 
  

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهومكمال (  1)  التصميم 
 

 



 ومكمالته (1)التصميميوضح خطوات ( 1)جدول

 

 

 خــطــوات الـتـنـفـيـذ
 
 1                0                 4                3                 5 
 
 
 6                2                 1                1                12 
 
 

11                12              16               16               15 
  

 
 
 
 

 البلوزة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخامات المستخدمة 
 الخامة النوع
 خيوا

 

 إبرة
 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع

 عامود بلفة
 



13                  17                18              19               20 
 
  
  21              22               26               26               25 
 
 
 23                27               28               29               60 
   
  
 

 

 (الشال الجاكيت) خــطــوات الـتـنـفـيـذ
   
  1                0                 4                3                5 

 
 

 

 

 الخامات المستخدمة 
 الخامة النوع
 خيوا

 

 إبرة
 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع
 الحشو

 

 اكيتالشال الج
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3                 2                1                 1                 12  
 
 
  11              10              14               13               15 
 
 
 13               17            18               19 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الخامات المستخدمة 
 الخامة النوع
 خيوا

 

 إبرة
 

 يد خشبية
 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع

 عامود بلفة
 

 الحقيبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 1                 0                4                   3                5 
 
 
 3                 7                1                   1                12 
 
 
   11             10               14                 13               15 
 
 
 
 16               12               11                 11              42 
  
 

 

 (الحقيبة) فـيـذخــطــوات الـتـنـ

 الخامات المستخدمة 
 الخامة النوع
 خيوا

 

 إبرة
 

 حلقات معدنية
 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع

  عامود بلفة

 الحزام

 
 
 



 (الحزام) خــطــوات الـتـنـفـيـذ
  

    1                 0                 4                 3                5 
 
 

     3                 2                 1                12              11               
 
  

   10                 14                13             15               13 
           
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومكمالته(  1)  التصميم 
 
 



 ومكمالته (1)التصميميوضح خطوات ( 1)جدول
 

 

 (البلوزة) خــطــوات الـتـنـفـيـذ
 
  1                0                4                 3                5 
 
 
 3                 2                 1                1                 12 
 
 

 

 الخامات المستخدمة 
 الخامة النوع
 خيوا

 

 إبرة

 

 خري خشب
 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع
  الحشو

 عامود بلفة
 

 البلوزة

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 11               10               14              13                15 

                                                
 
 13               12               11               11              02 
 
 

 

 (الحذاء) خــطــوات الـتـنـفـيـذ
  

      1               0                 4                 3 
 
 
 

 الخامات المستخدمة 
 الخامة النوع
 خيوا

 

 إبرة
 

 خري خشب
  

 حذا  جاهي
 

 مفتاح العمل
 رزةالغ النوع
  الحشو

 الحذاء
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومكمالته(  12)  لتصميم ا
 

 



 ومكمالته (12) التصميم يوضح خطوات ( 12)جدول
 

 

 (الجاكيت القبعة) خــطــوات الـتـنـفـيـذ
 
  1                0                4                 3               5 
 
 
  6                2                 1                1              12 
 
 
  11              10               14              13             15 
 
 
 16               12 
  

 الخامات المستخدمة 
 الخامة النوع
 خيوا

 

 إبرة
 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع
  الحشو

 عامود بلفة
 

 الجاكيت القبعة

 



 

 (البلوزة) خــطــوات الـتـنـفـيـذ

 
   1                 0                 4                3                 5 
 
 

    6                2                 1                1                12 
 
 

    2                1                1                 12                
 
 
 
 
 
 

 الخامات المستخدمة 
 الخامة النوع
 خيوا

 

 إبرة
 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع
  الحشو

 عامود بلفة
 

 البلوزة 

 
 
 
 

 الخامات المستخدمة 



 

 (العقد) خــطــوات الـتـنـفـيـذ
 
  1                0                 4                3                5 
 
 
  3                2                 8                1                 12 

                 
 
  11               10              14  

                
  
 
 
 

 الخامة النوع
 خيوا

 

 إبرة
 

 لؤلؤ
 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع
  الحشو

 عامود بلفة
 

 العقد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخامات المستخدمة 



 

 (األساور) خــطــوات الـتـنـفـيـذ
 

    1                0                4                 3                5 
 
 

    3                2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الخامة النوع
 خيوا

 

 إبرة
 

 أساور
 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع
  الحشو

 األساور
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومكمالته(  11)  التصميم 
 

 ومكمالته (11) التصميم  يوضح خطوات( 11)جدول



 

 

 خــطــوات الـتـنـفـيـذ
                                                       

  1                0                 4                3                5 
 
 
  6                 2                1                1                 12          
  
 
  11              10               14               13              15 

 
 

  16              12               11               11              02 

 الخامات المستخدمة 
 الخامة النوع
 خيوا

 

 إبرة
 

 سحاب
 

 خيش
 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع
  الحشو

 السلسلة
 

 الصديري

 



  
 
 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ومكمالته(  10) التصميم 
 

 



 ومكمالته (10) التصميم يوضح خطوات ( 10)جدول
 

 

 (الصديري) خــطــوات الـتـنـفـيـذ
 

    1                 0                4                3                5 
 
  

    6                2                1                1                12 
 

 
 

 الخامات المستخدمة 
 الخامة النوع
 خيوا

 

 إبرة
 

 خري ملون
 

 لؤلؤ
 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع
  الحشو

 السلسلة
 

 عامود بلفة
 

 الصديري

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    11             10              14               13              15 
 
 

   16               12              11               11               02 
 
 
  01               00              04                03             05 
 
 
   06              02              01               01               42 
 
 
 

 

 (الحقيبه) خــطــوات الـتـنـفـيـذ
  
 1                 0                 4                3                 5 
 
 
 3                 2 

 
 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع
  الحشو

 السلسلة
 

 عامود بلفة
 

 الحقيبة

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ومكمالته(  14) التصميم 

 



 ومكمالته (14) التصميم يوضح خطوات ( 14)جدول
 

 

 (الشال) خــطــوات الـتـنـفـيـذ
 

  1                0                 4                3                5 

 

 

 

 (الحقيبة) خــطــوات الـتـنـفـيـذ
 

 

  1                0                4                 3                5 
 

 

 

 

 

 الخامات المستخدمة 
 الخامة النوع
 خيوا

 

 إبرة
 

 يد خشبية
 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع

 عامود بلفة
 

 الشال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وطرق ارتدائه(  13)  التصميم 
 

 



 ومكمالته (13) التصميم يوضح خطوات ( 13)جدول
 

 

 خــطــوات الـتـنـفـيـذ
 
 1                 0                 4                3                  5 
 
 
  3                 2                1                1                 12 
 

 
 

 الخامات المستخدمة 
 الخامة النوع
 خيوا

 

 إبرة
 

 حلقة معدنية

 

 مفتاح العمل
 الغرزة النوع
 السلسلة

 

  الحشو

 شالبرو -الشال المبتكر

 

 



 مبتكرطرق ارتداء الــشـال الـ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    (1  (                                       )0 ) 
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    (4  (                                       )3 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  (5             )                             (6 )  
 



 (الحقيبة) خــطــوات الـتـنـفـيـذ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   2                 1                 1                12              11 

 

 

 

   10               14              13               15               16 

                             

 

 

   12                11             11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكمالتهو (  15)  التصميم 
 



 ومكمالته (15) التصميم يوضح خطوات ( 15)جدول
 

 

 
 خــطــوات الـتـنـفـيـذ

  1                0                 4                3                 5 
 
 
    
6                  2                1                 1                12 
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 الـتصامـيم المقترحــــة: ثانيا
 

 ثةفي تجربة الباح يوضح التصاميم المقترحة( 3)رقم جدول
 

 أجزاء مكونات التصميم رقم التصميم
 

 .(موف)ثوب   16
 .(سودأ)ثوب   12
 .(رمادي)فستان   11
 .(كحلى)فستان   11
 .حذاء-تنوره-حزام-بروش وردة 02
 (.وردي)ان فست 01
 .(بيج)فستان  00
 .                                حذاء-قبعة-تنوره بالورد-بلوزة 04
 .حذاء-حزام-بروش-بلوزة كسر 03

 .تنوره-بلوزة زيتي 05
 .بلوزة جينز-تنوره جينز 06
 .حقيبة-شتوي تجاكي 02
 .بنطلون-بلوزة 01
 .بنطلون-بلوزة 01

 .تنورة-بلوزة 42
 .ابيضثوب  41
 .تنورة-بلوزة داخلية 40
 .فستان احمر 44
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 مناقشة النتائج وتحقيق الفروض:الفصل العاشر
 :مناقشة النتائج

صميم أييا  هي ت,باستخدام وحدات الكروشية, تم التوصل إلى إيجاد حلول متعددة -1
 :إنتاجوقد تم .ومكمالت مبتكرة

 .تصميم ثوب( 6) عدد-أ
 .تصميم هستان(6)عدد-ب
 .تصميم بلوية( 5)عدد-ج
 .تصميم جاكيت( 2)عدد-د
 .تنورهتصميم (1)عدد-هة
 .تصميم بنالون(2)عدد-و
 .حقيبة ( 7)عدد-ع
 .قبعة (1)عدد-غ
 .شال ( 5)عدد-ف
 .حيام( 6)عدد-ل
 .حذا  (6)عدد- 
 .عقد( 2)عدد-ن
 (.أساور)عدد- 
 .ساعة(1)عدد-ك
 .بروش( 2)عدد- 
 .كراهتة(1)عدد-ا
 .حمالة كتف-ظ

 .مختلفة هي إعداد التصاميم والمكمالت هاستخدمت تقنيات كروشي -2

 .التنويع هي استخدام الخيوا والخامات المختلفة ينت  ابتكارا جديدا هي عملية التصميم -6

جماليةةة  تإمكانيةةة إعاةةا  تةة ثيرا)ذ  يةةنصيتضةةح ممةةا سةةب  ثبةةوت صةةحة الفةةرض ازول الةة    
 .مبتكرة ل ييا  والمكمالت عن اري  دم  تقنيات هن الكروشية مع ازساليب الفنية المختلفة

, نةةي هةةي ازييةةا  والمكمةةالت المصةةممةوه, يبشةةكل أساسةة هأمكةةن إظهةةار وحةةدات الكروشةةي -6
 باسةةتخدامر مةةن تصةةميم ومكمةةل مبتكةة أكثةةر إنتةةاجحيةةث الحظةةت الباحثةةة انةةه مةةن الممكةةن 

 . تقنية واحدة من الكروشية

 .من الممكن إنتاج عدد ال نهائي من التصميمات المبتكرة من هذا الفن يدويا أو اليا -5



بحيث ظهر كل تصميم , بشكل واضح هي كل تصميم ومكمل هتنوعت وحدات الكروشي -3
 .بشكل مميي عن ازخر

ورؤية هنية  ت ثيرا جماليا اعاتتصاميم ومكمالت  إنتاجهي  اآللياستخدام الحاسب  أمكن-7
 .مبتكرة هي مجال تصميم ازييا 

 : مما سب  يؤكد صحة الفرض الثاني والثالث اللذان ينصان على    
 .إمكانية استحداث أساليب تابيقية مبتكرة لفن الكروشية - أ
 .إبراي هن الكروشية من خالل تصميم ازييا   - ب

 :التوصيات
, التفكيةةر االبتكةةار  أهميةةة إلةةى ازييةةا مجةةال تصةةميم توجيةةه المصةةممين والعةةاملين هةةي  -1
 .حلول متعددة تثر  هذا المجال  عاا 

تةةدريب الاالبةةات وتعويةةدهم علةةى االبتكةةار واسةةتغالل الخامةةات المختلفةةة باسةةتخدام تقنيةةة  -2 
 .هالكروشي

المنتجة المساهمة هي  ازسرعمل مشاريع عن اري  الجهات المختصة واالستفادة من  -6 
  .ح المشاريع الصغيرةهت
مةن خةالل اسةتغالل الخامةات باسةتخدام  ازييا مجال تصميم   ثرا عمل دورات تدريبية -6 

 .التقنيات المختلفة عن اري  هن الكروشية
 .حلول مبتكرةللوصول إلى , والتقنيات المختلفة ازساليبييادة هرص التجريب هي  -5       
ازييةةةا  بكليةةةة الفنةةةون ي كعامةةةل أساسةةةي هةةةي عمليةةةة تصةةةميم إدخةةةال وحةةةدة الحاسةةةب اآللةةة -3       

 .والتصميم الداخلي
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 .لقاهرةا, عالم الكتب, الابعة الثانية , العملية االبتكارية(:م1985)مودحم, البسيوني-2
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 .القاهرة, عالم الكتب,التربوية
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 .القاهرة,حلوان 
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  .بيروت,
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رسةةةالة , نيع الملبوســـات الجلديـــة ومكمالتهـــاتكنولوجيـــا تصـــ(:م1996)عةةةية محمةةةد, المغربةةةي-29
 . جامعة حلوان,كلية االقتصاد المنيلي ,منشورة  تير,ماجستير 
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نشةرة بحةوث االقتصةاد  ,حليـة والعالميـةالموضة الملبسـية بـين الم(:م1995)على السيد, يلا-68

كليةةة االقتصةةاد ,جامعةةة المنوهيةةة , أكتةةوبر –يوليةةو ,الرابةةع -العةةدد الثالةةث, المجلةةد الخةةام , المنيلةةي
 .المنوهية, المنيلي

عةالم , تعليم التفكير رؤيـة تطبيقيـة فـي تنميـة العقـول المفكـرة(:م2008)حسن حسين,ييتون -69
 .القاهرة, الكتب 

, دار نهضةةةةة مصةةةةر للاباعةةةةة والنشةةةةر ,التصــــميم أســــس(:م1985)وبةةةةرت جةةةةيالم ر , سةةةةكوت-50
  .القاهرة



ـــاجاســـتخدام تصـــميمات (:م2008)تةةةادة شةةةاكر ,هبةةةة عبةةةد العييةةةي عبةةةد الفتةةةا  , شةةةلبي-51  إلنت
قسةم التربيةة  ,الشيالن الحريمي المستوحاة من الفـن المصـري باسـتخدام جماليـات النسـيج اليـدوي

 .جامعة بنها, نوعيةكلية التربية ال ,الفنية

 .القاهرة,جامعة حلوان ,كلية التربية الفنية , الفن والتصميم (:م2001) إسماعيل, شوقي-52

دار ,الابعةة الثانيةة ,فـي الفـن التشـكيلي هسسـأو  هالتصميم عناصـر (:م2000)إسماعيل,شوقي-56
 .القاهرة,الكتاب المصرية 

 مبتكرة باسـتخدام تقنيـات مـن أزياء تصميم(:م2007)وسام ياسين عبد الرحمن حسن ,صباغ-56
 .كلية التربية لالقتصاد المنيلي, رسالة ماجستير ,االبليك

ــات واســتراتيجيات (: م1995)نبيةةل أحمةةد , صةةاد -55 ــدىأداء دراســة مكون ــة ل  المهــام االبتكاري
 .يقايي جامعة ال, كلية التربية , رسالة دكتورة, المتفوقين عقليًا من طالب المرحلة الثانوية العامة

ـــة (:م1998)محمةةةود حامةةةد,صةةةالح -53 ـــراءمـــداخل تجربي ـــي ضـــوء إلشـــغالمجـــاال  إلث ـــة ف  الفني
 .القاهرة,جامعة حلوان,كلية التربية الفنية , هرسالة دكتورا,االتجاهات الحديثة

 .القاهرة, دار الفكر العربي , األزياءفي تصميم  ريات االبتكارظن (:م2002)علية ,عابدين -57

 .الكويت, عالم المعرهة , يرفي فن التصو  اإلبداعيةالعملية (: م1987)شاكر, دعبد الحمي-58

 .القاهرة, دار النهضة العربية, التفوق العقلي واالبتكار(:م1977)عبد السالم , عبد الغفار-59

 فـي االرتفـاع بمسـتوى اختيـار األزيـاءدور تصـميم (م2008)احمةد  إبراهيملميا   ,عبد الفتا -59
 . جامعة اناا ,تربية النوعيةال, مالب  ونسي  ,قسم االقتصاد المنيلي ,معة لمالبسهنطالبات الجا

ـــة(:1996)سةةةرية ,مصةةةافى وعبةةةد الةةةريا , صةةةبر  محمةةةد والةةةرياي, عبةةةد الغنةةةي-30  التربيـــة الفني
 .القاهرة,ماابع دار المصحف

كلية , الت الزينةالسريالية كمدخل البتكار مكماستلهام المفاهيم (:م1998)دليا هوي ,عبد اهلل-31
 .جامعة حلوان, التربية النوعية 

تصـميمات  إنتـاجمنهـا فـي  واإلفـادةنظريـات فـي أسـس التصـميم (: م1979)هةل,عبد المنعم-32
 . جامعة حلوان,كلية الفنون التابيقية , اهرسالة دكتور , معاصرة

تمةع العربةي للنشةر مكتبةة المج, التصميم واللـون مبادئ(: م2003)عدلي محمد, عبد الهاد  -36
 .عمان,والتوييع 



 أزيــاءدراســة امكانيــة تحقيــق تصــميمات (:م2003) إبةةراهيمشةةهيرة عبةةد الهةةاد  ,الهةةاد   عبةةد-36
 .مكة المكرمة,كلية التربية لالقتصاد المنيلي ,رسالة ماجستير, مبتكرة باستخدام خامات الجلد

 البحــث العلمــي مفهومــة (:م2005)كائةةد ,عبةةد الةةرحمن وعبةةد الحةة   وعدسةةوذوقةةان , عبيةةدات-35
 .الرياض, دار الفكر للاباعة والنشر,وأساليبه وأدواته

 .القاهرة,المصرية  ازنجلومكتبة , " دراسات نفسية"التفكير (:م1978)سيد أحمد ,عثمان -33

دار ,الابعةة ازولةى , التشـكيليةالتذوق والنقد الفني فـي الفنـون (:م1999)أبو العبا ,عيام -37
 .الرياض,للنشر والتوييع المفردات 

مركةةةةةي ,(هواســـــتراتجيات تدريســـــ,همهاراتـــــ)التفكيـــــر (:م2001)حسةةةةةن عبةةةةةد البةةةةةار , عصةةةةةر -38
 .شارع مصافى مشرهة,للكتاب ا سكندرية

 عــضوب, دراســة العالقــة بــين القــدرة علــى التفكيــر أالبتكــاري(:م1981)احمةةد شةةعبان ,عايةةة -39
ـــدى تالميـــذ المر  ـــة ســـمات الشخصـــية ل , رسةةةالة ماجسةةةتير , كليةةةة التربيةةةة ,جامعةةةة  اإلعداديـــةحل

 .ا سكندرية

 رؤيــة)تنميــة مهــارات التفكيــر مــن خــالل المنــاهج التعليميــة (:م2002)علي,محمةةود محمةةد -70
 .ميدان الجامعة -, دار المجتمع للنشر والتوييع,جدة مستقبلية

 ., المنصورة انا يم, مكتبة  واإلبداعيةتنمية المهارات الفكرية (: د,ت), سيد  ةعليو -71

 برنـامج مقتـرح لتنميـة التفكيـر لـبعض(:م2008) إبةراهيمنجدة ,منى موسى وماضي , تالب -72
ــات االقتصةةاد ,هةةي عمةةل مشةةروع صةةغيركليةةة التربيةةة النوعيةةة واسةةتغاللها , مهــارات الكروشــية لطالب

 .جامعة ا سكندرية,كلية النوعية ,المنيلي 

 .مصر, يئة المصرية العامة للكتاباله ,ابعة الثالثة ال,فن الكروشية (:م1986)هتحية, تيث-76

 دراســة مركــز الــتحكم وعالقتــه بــالتفكير أالبتكــاري لــدى طــالب(:م1986)هريةةي, هاامةةة حلمةةي-76
 .رسالة ماجستير تير منشورة,كلية التربية , جامعة اليقايي  , الثانوية العامة

فنيـة  كمصدر للرؤيا البتكار مشـغولةمشغوالت منتجات النخيل (:م2006)هتون هةؤاد ,هيومي -75
كليةةة التربيةةة لالقتصةةاد المنيلةةي والتربيةةة ,رسةةالة ماجسةةتير  ,معاصــرة مســتمدة مــن التــراث الســعودي

 .جدة,الفنية  ازشغالقسم ,الفنية 

, عةالم الكتةب, اتجاهـات حـديث فـي المنـاهج وطـرق التـدريس(:م1997)كوثر حسن ,كوجك -73
 .القاهرة



 .ا سكندرية,كلية اليراعة ,جامعة موسوعة المالبس(:م1997) هيمإبرالافي,سامية -77

 المالبـــــس بـــــين التصـــــميم(:ت,د)عةةةةةية إبةةةةةراهيم ,سةةةةةامي إبةةةةةراهيم وعبةةةةةد رب النبةةةةةي ,لافةةةةةي -78
 .ا سكندرية ,ا سكندريةجامعة ,واالختيار

 .تاريخ وتقنيات الكروشيه (:ت.د)لي  بالودان-79

وعلةةةةةةةةةةي ,لميةةةةةةةةةةا  حسةةةةةةةةةةن وجوهر,عمةةةةةةةةةةاد محمةةةةةةةةةةد  أسةةةةةةةةةةامةماضةةةةةةةةةةي,ماجدة محمةةةةةةةةةةد و حسين,-80
ــز(:م2005)الةةدين ,دار المصةةافى للاباعةةة والترجمةةة , بنهةةا  الموســوعة فــي فــن وصــناعة التطري

 .الجديدة 

 .,كلية المعلمين ,الرياضمجاالت في التربية الفنية (:م1997)محمد, مصافى حنفي -81

 فــي األســريةالبيئــة و  األنــادراســة العالقــة بــين نمــو (:م1986)ومحمةةود ,حنفةةي  صةةبر محمد,-82
 .,القاهرة ازهرام, مكتبة  ب سيوطالقدرة على التفكير أالبتكاري لفتيات كلية التربية 

 صـياغات تشـكيلية مبتكـرة بالخامـات الصـدفية كمـدخل(:م2002)جيالن عبد الوهةاب , محمد-86
 .وانلجامعة ح,كلية التربية الفنية ,رسالة ماجستير ,لمكمالت الزينة 

الهيئةةة المصةةرية العامةةة , العةةالم القةةديم, قصــة الفــن التشــكيلي(:م1996)عةةية دمحمةة,مصةةافي-86
 .القاهرة, للكتاب 

 الفنــون ب شــكالارتبــاط موضــات المالبــس وتصــميماتها (:م1988)هوييةةة حسةةن ,مصةةافى -85
 .بحث منشور , األخرى

ـــم أســـس(:م1989)عوف,هةةةارو   وأبةةةو,عادل وازشةةةول أنةةةور منصةةةور,العت والشةةةرقاو ,-83  عل
 .المصرية,القاهرة ازنجلو, مكتبة  لنفس العاما

,رسةالة  علـى الحلـي المعدنيـة وأثرهـااالتجاهات الفنية الحديثة (:م1993)منصور,يينب احمد-87
  .دكتوراه ,كلية التربية النوعية,جامعة حلوان 

 فعاليـة برنـامج لتنميـة التفكيـر(:م2006)موسى,رشاد علةي عبةد العييةي والخااب,سةهام احمةد-88
,رسةةالة ماجسةةتير تيةةر منشةةورة,كلية التربية,جامعةةة جنةةوب المعــاقين ســمعيا األطفــاللــدى  اإلبــداعي
 .الواد 

رسةةالة , التســويقيةو  الفنيــة النــاحيتينمــن  األزيــاءعــروض (:م1977)أنصةةاف حسةةن ,نصةةر-89
 .القاهرة, كلية االقتصادية المنيلية, جامعة حلوان, اهدكتور 

 



 منهـا فـي التربيـة واإلفادة بقايا الخامات وصيانتها ابتكارياً : (م1977)محمد لبيب محمةد ,ندا-90
كلية التربية الفنية , الفنية  ازشغالقسم ,رسالة ماجستير تير منشورة ,اإلعداديةالفنية في المرحلة 

 .جامعة حلوان,

عــداد مصــمم(:م2000)اشةةرف محمةةد,هاشةةم -91  أســلوب مقتــرح لتطــوير تــدريس المــواد الفنيــة وا 
المةةؤتمر ,  لنســيج بكليــات االقتصــاد المنزلــي فــي ظــل االتفاقيــات والتحالفــات العالميــةالمالبــس وا

جامعةةة عةةين شةةم  22-21الجامعةةة هةةي المجتمةةع)القةةومي السةةابع لمركةةي تاةةوير التعلةةيم الجةةامعي 
 .القاهرة,

 اإلنتــاجوعــوادم الخامــات مــن مراحــل  األقمشــةاســتغالل بقايــا (:1998) أمةةينمحمةةد , يوسةةف-92
بحةوث المةؤتمر العلمةي الخةام  لالقتصةاد , االسـتخدام ةالستخراج نسيجات يدوية متعددالمختلفة 
 القاهرة, جامعة حلوان ,المنيلي 

 :الشبكة العنكبوتية-96
                        wikibedia. Org/Wiki/Crochet ))  .موسوعة ويكبيديا
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